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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa 

ijarah terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada 

PT BPRS Suriyah Cilacap periode 2012-2020. Berdasarkan hasil 

analisis dan pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan antara 

lain: 

1. Pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh pada 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada PT BPRS 

Suriyah Cilacap periode 2012-2020. Dengan nilai Sig. 

sebesar 0,976 > 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,030 < t tabel 

2,056 sehingga ditarik kesimpulan bahwa Ha1 ditolak dan 

Ho1 diterima. Hal ini dikarenakan keuntungan atau nisbah 

bagi hasil yang diterima BPRS bersifat tidak pasti, 

meningkatnya biaya-biaya yang dikeluarkan pihak BPRS 

serta tingkat risiko yang cukup tinggi menjadi sebab 

profitabilitas tidak diperoleh sesuai harapan. Sehingga 

membuat pihak bank kurang tertarik dalam memberikan 

pembiayaan mudharabah. 

2. Pembiayaan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA pada PT BPRS 

Suriyah Cilacap periode 2012-2020. Dengan nilai Sig. 

sebesar 0,075 > 0,05 dan nilai t hitung sebesar – 1,856 < t 

tabel 2,056 sehingga ditarik kesimpulan bahwa Ha2 ditolak 

dan Ho2 diterima. Hal ini dikarenakan perolehan pendapatan 

bagi hasil pembiyaan musyarakah yang masih belum optimal 

dan pendapatan yang diperoleh belum mampu mengimbangi 

biaya yang dikeluarkan. Artinya peningkatan pembiayaan 

musyarakah yang terjadi tidak mempengaruhi peningkatan 

profitabilitas. 

3. Sewa ijarah tidak memiliki pengaruh pada profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROA pada PT BPRS Suriyah Cilacap 

periode 2012-2020. Dengan nilai Sig. sebesar 0,615 > 0,05 

dan nilai t hitung sebesar 0,510 < t tabel 2,056. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Ha3 ditolak dan Ho3 diterima. Hal ini 

dikarenakan dalam kenyataannya sewa ijarah kurang 

diminati oleh masyarakat dan masih minim entitas-entitas 

syariah yang menggunakan akad ini. Serta total sewa ijarah 

termasuk pembiayaan dengan jumlah terendah dibanding 
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pembiayaan lain. Sehingga tinggi rendahnya tingkat sewa 

ijarah tidak mempengaruhi profitabilitas. 

4. Pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa 

ijarah secara simultan berpengaruh pada profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROA pada PT BPRS Suriyah Cilacap 

periode 2012-2020. Ditunjukkan dengan nilai Sig. sebesar 

0,048 < 0,05 dan F hitung sebesar 3,010 > F tabel 2,960. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Ha4 diterima dan Ho4 

ditolak. Hal tersebut dikarenakan setiap periodenya 

pembiayaan dan sewa mengalami peningkatan maupun 

penurunan.  Yang artinya berpengaruh pada pendapatan sewa 

dan bagi hasil sehingga akan menghasilkan profit yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas BPRS. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan meliputi: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sedikit yaitu 30 

sampel yang ada pada annual report secara triwulan PT 

BPRS Suriyah Cilacap periode 2012-2020. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

berjumlah 3 variabel bebas yaitu pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan musyarakah, dan sewa ijarah. 

3. Penelitian ini hanya terfokus pada 1 bank pembiayaan 

syariah. 

C. Saran 
Bersumber pada keterbatasan dan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan, berikut saran yang penulis berikan: 

1. Penelitian selanjutnya alangkah baiknya menggunakan 

sampel yang lebih besar sehingga penelitian dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

2. Sebaiknya dapat menambah variable independen yang belum 

ada pada penelitian ini. 

3. Peneliti selanjutnya mungkin dapat menambah cakupan bank 

pembiayaan syariah yang tidak hanya terfokus pada 1 bank 

pembiayaan syariah saja namun bisa lebih. 

  


