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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh deposito 

mudharabah, profitabilitas, dan kecukupan modal terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder berupa laporan tahunan perbankan syariah yang telah 

dipublikasikan dari website masing-masing bank dan Otoritas Jasa 

Keuangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan purposive sampling. Kriteria sampel yang terpenuhi berjumlah 7 

bank umum syariah dengan periode penelitian selama 5 tahun, yaitu dari 

tahun 2011-2015. Sehingga total observasi yang diteliti sebanyak 35 

observasi. 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Deposito mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Jika semakin 

besar total deposito mudharabah yang dihimpun perbankan syariah, 

maka semakin besar pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang 

disalurkan kepada masyarakat. 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Naik turunnya 
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profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil. 

3. Kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Naik turunnya tingkat 

kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis 

bagi hasil. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa deposito mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah sedangkan 

profitabilitas dan kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Oleh karena itu, 

peneliti dapat memberikan beberapa implikasi diantaranya adalah: 

1. Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan jumlah deposito 

mudharabah agar pembiayaan berbasis bagi hasil dapat terus 

meningkat setiap tahunnya dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil 

menjadi lebih besar. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi 

produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat. 

2. Bank syariah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang 

ada supaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat 

memberikan pembiayaan lebih besar kepada masyarakat. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti memberikan saran 

guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran yang 

dapat diberikan diantaranya: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sampel 

selain Bank Umum Syariah seperti Unit Usaha Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah 

periode penelitian agar jumlah observasi semakin banyak dan 

diharapkan dapat menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dari 

sampel tersebut. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel lain 

yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil seperti total aset, 

dana pihak ketiga, non performing financing (NPF), financing deposit 

ratio (FDR), tingkat bagi hasil, dan modal perbankan. 

 

 

 

 

 

 

 


