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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

 

1.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh fungsi 

intermediasi dan islamicity performance index terhadap profitabilitas. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan 

tahunan perbankan syariah yang telah dipublikasikan di website resmi 

perbankan syariah. Dalam teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan 

berdasarkan kriteria. Terdapat 7 perbankan yang memenuhi kriteria dengan 

periode penelitian 5 tahun, yaitu dari tahun 2012-2016. Sehingga total 

observasi yang diteliti adalah 35 observasi. Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian, kesimpulan 

yang dapat ditarik adalah sebaga berikut: 

1. Fungsi Intermediasi berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya fungsi intermediasi tidak 

terbukti dapat berdampak pada meningkatnya profitabilitas Bank Umum 

Syariah.  

2. Islamicity performance index dalam penelitian ini menggunakan dua 

pengukuran lainnya yaitu:  

2.1 Profit Sharing Ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya profit 



110 
 

 

sharing ratio tidak terbukti dapat berdampak pada meningkatnya 

profitabilitas Bank Umum Syariah. 

2.2 Zakat performance ratio memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat 

akan mempengaruhi nilai yang akan dihasilkan profitabilitas, namun 

pengaruhnya sangat kecil.  

 

1.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

implikasi pada penelitian ini, yaitu : 

1. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa zakat performance ratio  

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas mengimplikasikan 

bahwa semakin meningkat jumlah dana yang disalurkan perbankan maka 

akan membuat citra perbankan semakin positif sehingga hal ini menarik 

tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan perbankan syariah.  

 

2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa 

keterbatasan dan saran, antara lain : 

1. Jumlah sampel yang ada pada penelitian ini sebatas 7 perbankan dari tahun 

2012-2016 sehingga hasil penelitian ini belum mewakili dan 

menggambarkan keadaan perbankan syariah yang sesungguhnya  
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2. Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel independen 

fungsi intermediasi dan islamicity performance index.  

 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka saran yang dapat 

diberikan diberikan yaitu; 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau menggunakan seluruh 

perbankan syariah yang sudah spin off.  

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian 

mengenai islamicity performance index karena penelitian ini masih jarang 

dilakukan di Indonesia.  

3. Karena hasil Adjusted R Square masih sangat kecil, diharapkan kepada 

peneliti selanjutnya untuk menambah variabel-variabel lain yang 

memungkinkan digunakan dalam penelitian atau menggunakan proxy 

lainnya seperti equitable distribution ratio, islamic investment vs non 

islamic investment, islamic income vs non islamic income.  

 

 

 


