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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio, 

Return on Assets, Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan. Objek 

penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011-2016. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dan dari kriteria-kriteria yang dibuat dan 

diperoleh sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah yang telah memenuhi 

kriteria purposive sampling yang diterapkan peneliti. Berdasarkan pengujian 

dan analisis yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Debt to Equity Ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER) tidak dapat mempengaruhi dalam hal kenaikan ataupun 

penurunan mengenai pembiayaan murabahah. 

2. Return on Assets secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 

pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai 

Return on Assets, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh 

Bank Umum Syariah tersebut. Dengan semakin baik nilai Return on 

Assets ini menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah dapat melakukan 

kegiatan dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah.  
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3. Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap 

pembiayaan murabahah. Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang 

dimanfaatkan oleh Banuk Umum Syariah untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Oleh karena itu semakin tinggi nilai Dana Pihak Ketiga 

akan semakin baik pula pembiayaan murabahah. 

4. Margin Keuntungan secara parsial berpengaruh signifikan negatif 

terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat 

margin yang ditentukan oleh Bank Umum Syariah satu dengan yang 

lainnya kepada para nasabah. Namun dapat dikatakan semakin besar 

margin keuntungan yang diperoleh semakin baik dalam pembiayaan 

murabahah. Tinggi rendahnya margin keuntungan yang diperoleh dapat 

mempengaruhi naik turunnya nilai dari pembiayaan murabahah yang 

diberikan. 

B. Implikasi 

 Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa Debt to Equity 

Ratio tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan untuk 

Return on Assets, Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan berpengaruh 

terhadap pembiayaan murabahah. Implikasi masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk Literatur 

Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan perbedaan hasil dari 

penelitian sebelumnya. Pada penelitian Kristina dkk (2012) yang 

menyebutkan bahwa Margin Keuntungan berpengaruh signifikan terhadap 
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pembiayaan murabahah namun pada penelitian ini Margin Keuntungan 

berpengaruh signifikan negatif yang artinya hipotesis ditolak. 

2. Untuk Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan Bank Umum 

Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya. Dengan 

Dana Pihak Ketiga yang dimiliki Bank Umum Syariah dapat melakukan 

pembiayaan lain selain pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan 

mudharabah dan pembiayaan musyarakah.       

C. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat banyak kelemahan. 

Untuk menanggulangi dan memperbaiki kelemahan dari penelitian ini, saran 

yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat diperbanyak lagi dari 

jumlah variabel independenyang akan digunakan oleh penelitain 

selanjutnya, sehingga akan menambah literatur dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembiayaan murabahah. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak sampel penelitian dan 

tahun pengamatan yang akan dilakukan sehingga dapat memberikan hasil 

penelitian yang lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

3. Dalam penelitian ini diharapkan akan mengacu menjadi faktor Bank 

Umum Syariah untuk meningkatkan pembiayaan murabahah yang untuk 

memberikan kepada nasabah. 
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4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain selain Debt 

to Equity Ratio (DER) dan Dana Pihak Ketiga dikarenakan penelitian ini 

menggunakan angka multikol yang relatif tinggi.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


