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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Good 

Governance Business Syariah (GGBS) dan Intellectual Capital terhadap 

kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan pendekatan Islamicity 

Financial Performance Index. Untuk menganalisis hubungan antar variabel 

tersebut penelitian ini menggunakan model Partial Least Square (PLS). 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif 

dan signifikan antara penerapan Good Governance Business Syariah 

(GGBS) terhadap Islamicity Financial Performance Index. Hal ini berarti 

bahwa apabila bank umum syariah di Indonesia semakin baik dalam 

menerapkan Good Governance Business Syariah maka akan semakin 

maningkat pula kinerja perbankan syariah di Indonesia. 

2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa Intellectual Capital 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamicity Financial 

Performance Index. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin 

meningkat nilai Intellectual Capital suatu bank umum syariah di Indonesia 

maka akan menunjang pula peningkatan kinerja perbankan syariah.  
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B. Implikasi Penelitian   

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan pengaruh 

penerapan Good Goverrnance Business Syariah dan Intellectual Capital 

terhadap kinerja bank umum syariah. Maka peneliti dapat memberikan 

beberapa implikasi terhadap pihak-pihak terkait. Implikasi tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan penelitian ini, beberapa bank umum syariah di indonesia 

sudah cukup baik dari segi kinerjanya. Namun  pihak perbankan 

syariah perlu memperhatikan komitmennya dalam mengikuti program 

penilaian good governance business syariah sehingga perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia akan dapat diamati secara konsisten. 

2. Bagi perbankan syariah di Indonesia juga perlu memperhatikan dalam 

menciptakan nilai intellectual capital atau modal intelektual dalam 

organisasinya. Semakin baik nilai intellectual capitalnya maka akan 

semakin menunjang pula peningkatan kinerja perbankan syariah di 

Indonesia. 

C. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran guna untuk menyempurnakan penelitian 

selanjutnya. Adapun sarannya adalah sebagai berikut ini: 

1. Penelitian selanjutnya lebih baik dilakukan uji pra-sampling kuisioner, 

karena dalam penelitian ini masih terdapat indikator-indikator yang 

bersifat ganda yaitu satu indikator dapat mengukur dua konstruk. 
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2. Sampel dalam penelitian ini berasal dari 9 bank umum syariah, 

sehingga peneliti selanjutnya hendaknya memperbanyak sampel 

dengan memperluas periode penelitian atau dengan menambahkan 

lembaga lain selain perbakan syariah. Seperti, takaful atau lembaga 

asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah atau lembaga 

syariah lainnya. 


