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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

       Penelitian ini meneliti pengaruh variabel inflasi dan suku bunga BI

terhadap profitabilitas bank syariah. Periode penelitian adalah tahun 2006

sampai dengan tahun 2010 dengan sampel sebanyak 5 perusahaan perbankan 

syariah dan 4 perbankan konvensional. Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas dengan proxy ROA dan ROE baik bank syariah maupun 

bank konvensional periode 2006 – 2010.

2. Secara parsial suku bunga BI tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas bank syariah dengan proxy ROA dan ROE, 

sedangkan pada bank konvensional ada pengaruh yang signifikan antara 

suku bunga BI terhadap profitabilitasnya dengan menggunakan proxy 

ROA dan ROE periode 2006 – 2010.

3. Secara simultan inflasi dan suku bunga BI tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah dengan menggunakan 

proxy ROA dan ROE. Sedangkan pada bank konvensional, secara 

simultan inflasi dan suku bunga BI  mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas bank konvensional yang diproxy oleh ROA dan 

ROE periode 2006 – 2010.
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5.2.  Saran

       Saran yang dapat diberikan peneliti kepada investor dan peneliti 

selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Investor

       Investor yakni para calon nasabah sebaiknya memperhatikan 

informasi-informasi mengenai Inflasi dan Suku Bunga BI yang dikeluarkan 

oleh Bank Indonesia karena dengan adanya informasi tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memprediksi profitabilitas perbankan yang kemudian 

bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat sehubungan dengan 

kebutuhan para nasabah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

       Penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu 

untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan obyek yang lebih luas.. 

Peneliti selanjutnya juga dapat memperbanyak variabel penelitian, tidak 

hanya pada inflasi dan suku bunga BI saja. Periode penelitian juga dapat 

diperpanjang sehingga terlihat hasil lainnya.
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