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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun 

untuk penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

antara lain :  

1. Penerapan model evaluasi kinerja maqashid syariah 

indeks jika diterapkan di Bank BRI  Syariah merupakan 

sesuatu hal yang harus dilakukan karena penerapan 

maqashid syariah index dalam bank BRI Syariah masih 

perlu perbaikan agar mampu mengetahui sejauh mana 

kinerja melalui pendekatan Islam dan mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja bank pertahunnya 

sehingga dapat dijadikan standar pengukuran bagi para 

pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan dan 

mengevaluasi kinerja Bank BRI Syariah dalam 

memperoleh keutungan sesuai dengan prinsip syariah.  

2. Pengukuran kinerja Bank BRI Syariah dengan memakai 

pendekatan maqashid syariah indeks dengan mengukur 

keseluruhan tiga tujuan yaitu pendidikan, keadilan dan 

kesejahteraan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Dari 

keseluruhan indikator kinerja Bank BRISyariah dari 

periode 2013-2019 menunjukkan ada peningkatan dan 

penurunan dalam menjalankan maqashid syariah index, 

akan tetapi dari periode 2013-2019 hanya mengalami 

penurun di periode 2017 dan di periode  2018 dan 2019 

mulai kembali mengalami kenaikan yang sangat tinggi 

dibandingkan dengan periode 2017.  

 

B. Saran  
Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Pihak lembaga PT. Bank BRI Syariah  

Bagi pihak PT. Bank BRI Syariah harus lebih banyak 

memperhatikan kegiatan operasionalnya agar sesuai 

dengan ketentuan syariah, terutama dalam kepatuhan 

prinsip syariah agar tujuan-tujuanya tidak melenceng dari 

tujuan-tujuan syariah dan mendapatkan kepercayaan 

masyarakat. Meningkatkan program-program dalam 
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bidang pendidikan dan penelitian sehingga membantu 

peningkatan kualitas kinerja maqashid sharia index.  

Meningkatkan silaturahmi kepada nasabah dan lebih 

banyak melakukan promosi kepada masyarakat agar 

menjadi lembaga yang terpercaya.  

2. Bagi Nasabah dan Peneliti selantunya 

Bagi nasabah dapat menjadikan penilaian ini sebagai 

pertimbangan dalam menggunakan produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh perbankan syariah dan menjadi informasi 

tambahan terkait kinerja Bank BRI Syariah dengan 

maqashid syariah index.  Bagi peneliti selanjutnya, 

diharapkan dapat menggunakan rasio keuangan yang 

lainnya untuk membandingkan antara kinerja keuangan 

dan kinerja maqashid syariah index, dan dapat melakukan 

pengukuran kinerja maqashid syariah index pada seluruh 

industri perbankan syariah di Indonesia.  

 

 

 

 


