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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Atas dasar hasil analisa data dan pembahasan yang sudah dilakukan 

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel Pendapatan 

Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang 

dibuktikan dengan thitung > ttabel. Hal ini mengindikasikan ketika 

Pendapatan Mudharabah semakin tinggi akan berdampak pada 

semakin tingginya Profitabilitas bank, dan sebaliknya. Dalam 

perbankan syariah, pengaruh positif terjadi karena dalam akad 

mudharabah meskipun kerugian akan ditanggung oleh pihak bank 

sebagai shahibul mal namun bank dapat lepas tangan jika kerugian 

diakibatkan kesalahan nasabah sebagai mudharib. Bank tidak ikut 

campur dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mudharib, oleh 

karena itu jika terdapat kerugian dalam pengelolaan, maka hal itu 

merupakan kesalahah mudharib sehingga kerugian akan ditanggung 

oleh mudharib. 

2. Terdapat pengaruh pengaruh negatif signifikan antara Pendapatan 

Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang 

dibuktikan dengan thitung > ttabel yang mempunyai arah negatif. Hal ini 

mengindikasikan semakin tinggi Pendapatan Musyarakah maka akan 

berdampak pada menurunnya Profitabilitas bank, dan sebaliknya. 

Dalam perbankan syariah, pengaruh negatif terjadi karena terdapat 

resiko yang cukup tinggi yang akan ditanggung oleh pihak bank 

apabila terjadi kerugian. 

3. Pendapatan Murabahah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah yang dibuktikan dengan nilai thitung 

< ttabel dengan arah negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan atau penurunan tingkat Pendapatan Murabahah tidak 

akan secara signifikan mempengaruhi tingkat Profitabiltas Bank 

Umum Syariah. Dalam perbankan syariah, pengaruh negatif namun 

tidak signifikan yang dimiliki Pendapatan Murabahah terhadap 

Profitabilitas Bank Umum Syariah terjadi karena dalam akad 

murabahah dilakukan secara tidak tunai yang memberikan 

kesempatan berbagai faktor untuk ikut mempengaruhi hasil akad 

tersebut, misalnya trend dan inflasi. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan 

Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, dan Pendapatan Murabahah 

secara simultan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal itu 

dibuktikan dengan nilai Fhitung > Ftabel. Dalam perbankan syariah, 

pengaruh positif yang dimiliki terjadi karena meskipun secara parsial 
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Pendapatan Musyarakah menimbulkan pengaruh negatif signifikan 

dan Pendapatan Murabahah tidak menimbulkan pengaruh signifikan, 

namun jika produk perbakan syariah yang menggunakan akad 

tersebut tetap diikutsertakan maka akan meningkatkan minat nasabah 

dengan perusahaan perbankan tersebut karena produk yang bervariasi. 

Hal ini kemudian akan mempengaruhi profitabilitas. 

 

B. Saran 

Mengingat bahwa kemampuan yang dimiliki peneliti dalam 

memaparkan penelitian ini masih terbatas, maka ada beberapa saran yang 

bisa penulis berikan bagi penelitian kedepannya antara lain: 

1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lain terkait 

pendapatan, misalnya penambahan variabel independen berupa 

pendapatan dengan akad ijarah, qard, istisna’, dan salam, atau akad 

lainnya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan pengukuran lain 

selain ROA dalam mengukur profitabilitas, karena masih banyak 

indikator yang bisa dipakai untuk menilai profitabilitas, misalnya 

menggunakan indikator ROE, BOPO, atau NPM. 

3. Penelitian berikutnya sebaiknya dapat memperluas sampel penelitian 

misalnya dengan memperluas obyek penelitian dengan memasukkan 

UUS atau BPRS, dan juga dapat dilakukan dengan penambahan 

jangka waktu penelitian.  

 

 


