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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagapi berikut:  

1. Secara parsial variabel tingkat risiko Pembiayaan mudharabah tidak 

berpengaruh terhadap ROA, karena berdasarkan dari hasil SPSS pada tabel 

4.6 diketahui nilai thitung sebesar 0,067, dan nilai ttabel sebesar 2,063, jadi nilai 

thitung  0,067 < ttabel sebesar 2,063 dengan tingkat signifikan sebesar 0,947 

berada lebih besar dari α = 0,05. 

2. Secara parsial variabel tingkat risiko Pembiayaan musyarakah tidak 

berpengaruh terhadap ROA, karena bedasarkan dari hasil SPSS pada tabel 

4.6 diketahui nilai thitung sebesar -0,329, dan nilai ttabel sebesar -2,063, jadi 

nilai thitung  -0,329 < ttabel sebesar -2,063 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,745 berada lebih besar dari α = 0,05. 

3. Secara parsial variabel tingkat risiko Pembiayaan murabahah berpengaruh 

terhadap ROA, karena bedasarkan dari hasil SPSS pada tabel 4.6 diatas 

diketahui nilai thitung sebesar -8,365, dan nilai ttabel sebesar -2,063, jadi nilai 

thitung  -8,365 < ttabel sebesar -2,063 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 

berada lebih kecil dari α = 0,05.  

4. Secara parsial variabel BI Rate berpengaruh terhadap ROA, karena 

bedasarkan dari hasil SPSS pada tabel 4.6 diatas nilai thitung sebesar -2,131, 
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dan nilai ttabel sebesar -2,063, jadi nilai thitung  -2,131 < ttabel sebesar -2,063 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,044 berada lebih kecil dari α = 0,05. 

5. Secara parsial variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, karena 

bedasarkan dari hasil SPSS pada tabel 4.6 diatas nilai thitung sebesar 0,286, 

dan nilai ttabel sebesar 2,063, jadi nilai thitung  0,286 < ttabel sebesar 2,063 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,778 berada lebih besar dari α = 0,05 

6. Sedangkan secara bersama-sama (Simultan) tingkat risiko pembiayaan 

mudharabah, msyarakah, murabahah, BI Rate dan Inflasi berpengaruh 

terhadap ROA. Dimana berdasarkan hasil SPSS diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 17,879 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan Ftabel sebesar 

2,62, karena Fhitung 17,879 > Ftabel 2,62 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih 

rendah pada α = 0,05. 

7. Dari hasil SPSS untuk uji determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 

0,744 atau 74,4%. Hasil ini berarti menunjukkan adanya kontribusi 74,4% 

dari variabel tingkat risiko pembiayaan mudharabah, tingkat risiko 

pembiayaan musyarakah, tingkat risiko pembiayaan murabahah, BI rate dan 

inflasi dalam memprediksi ROA. Sedangkan sisanya 25,6% dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian mempunyai keterbatasan yang 

mungkin dapat menimbulkan bias, antara lain sebagai berikut:  



83 
 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen (tingkat risiko 

pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, BI rate dan Inflasi) dalam 

melihat bagaimana pengaruhnya terhadap ROA (Return On Asset).  

2. Peneliti hanya mengambil 2 variabel eksternal yaitu BI rate dan Inflasi. 

3. Terbatasnya sampel penelitian dikarenakan karena dalam penelitian ini hanya 

menggunakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia selama tahun 2013-

2015.  

4. Peneliti hanya melakukan penelitian selama tiga tahun yaitu periode 2013-2015 

sehingga kurang mencerminkan keadaan Bank Umum Syariah yang 

sebenarnya. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran 

kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Dalam keterbatasan penelitian ini hanya mengambil seluruh bank umum 

syariah yang ada di Indonesia maka peneliti selanjunya bisa menambah dan 

mencoba menggabungkan dengan unit usaha syariah yang ada di Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya mengambil 5 variabel independent yang mempengaruhi 

ROA. Diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat mengambil variabel 

lebih banyak lagi yang dapat mempengaruhi ROA.  

3. Diharapkan bagi dalam peneliti selanjutnya agar dapat menganalisis dengan 

menggunakan metode CAMELS lainnya beserta dengan rasio dalam melihat 

risiko dalam tingkat pengembalian asset. 


