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BAB VI 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:  

1. Variabel tabungan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2016-

2018.  

2. Variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2016-

2018.  

3. Variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2016-

2018.  

4. Variabel bebas yakni tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah dan 

pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan PT. 

Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2016–2018.  

B. Saran  

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 

diungkapkan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Pihak Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pihak managemen untuk mengelola sebaik mungkin dana 

yang telah terhimpun dan meningkatkan dana yang disalurkan. Untuk 

meningkatkan pendapatan, bank juga diharapkan dapat meningkatkan 

kinerjanya. Karena semakin besar sumber modal yang dimiliki oleh bank, 

maka pembiayaan akan meningkat, sehingga dapat menguntungkan 

perbankan dan dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti terhadap 

Bank Syariah Mandiri.  

2. Bank Indonesia 

Bank Indonesia selaku otoritas perbankan, ada baiknya lebih 

menyempurnakan peraturan dan kebijakan yang menyangkut industri 

perbankan itu sendiri, menciptakan situasi yang kondusif bagi perbankan 

syariah karena mengingat pentingnya persaingan perbankan di 

perekonomian Indonesia. 

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Diharapkan OJK dapat mendukung melalui regulasi perpajakan 

yang tidak hanya pada transaksi mudharabah, murabahah dan musyarakah 

saja, melainkan juga pada skema produk bank syariah yang lain, sehingga 

diharapkan dapat mendorong minat masyarakat. 

4. Bagi Masyarakat 

Masyarakat umum atau investor tidak perlu ragu untuk 

menempatkan dananya pada bank syariah di Indonesia. Bank syariah di 
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Indonesia memiliki tingkat profitabilitas baik, hal ini ditunjukan dengan 

nilai pengaruh positifnya pendapatan dari penghimpunan dan pembiayaan 

serta jasa layanan. Tingginya minat masyarakat pada produk-produk bank 

syariah menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia memiliki prospek 

yang baik. 

 

 


