
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas pada PT BNI Syariah Tbk, PT BRI syariah Tbk dan PT Bank 

Mandiri Syariah Tbk yang diolah dengan EViews 8 dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Dalam jangka pendek, tingkat pembiayaan mudharabah, musyarakah, 

inflasi, suku bunga dan kurs tidak berpengaruh pada profitabilitas PT BNI 

Syariah Tbk. Dalam jangka panjang, tingkat pembiayaan mudharabah dan 

kurs berpengaruh pada profitabilitas PT BNI Syariah Tbk, sedangkan untuk 

tingkat pembiayaan musyarakah, inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh 

pada profitabilitas PT BNI Syariah Tbk. 

2. Dalam jangka pendek, tingkat pembiayaan musyarakah, inflasi dan kurs 

berpengaruh pada profitabilitas PT BRI Syariah Tbk, sedangkan untuk 

tingkat pembiayaan mudharabah dan suku bunga tidak berpengaruh pada 

profitabilitas PT BRI Syariah Tbk. Dalam jangka panjang, tingkat 

mudharabah dan kurs berpengaruh pada profitabilitas PT BRI Syariah Tbk, 

sedangkan untuk tingkat pembiayaan musyarakah, inflasi dan suku bunga 

tidak berpengaruh pada profitabilitas PT BRI Syariah Tbk. 

3. Dalam jangka pendek, tingkat pembiayaan musyarakah berpengaruh pada 

profitabilitas PT Mandiri Syariah Tbk, sedangkan untuk tingkat pembiayaan 

mudharabah, inflasi, suku bungadan kurs tidak berpengaruh pada 



profitabilitas PT Mandiri Syariah Tbk. Dalam jangka panjang,suku bunga 

berpengaruh pada profitabilitas PT Mandiri Syariah Tbk, sedangkan untuk 

tingkat pembiayaan mudharabah, musyarakah inflasi dan kurs tidak 

berpengaruh pada profitabilitas PT Mandiri Syariah Tbk. 

4. Secara bersama-sama tingkat pembiayaan mudharabah, musyarakah, inflasi, 

suku bunga dan kurs berpengaruh pada profitabilitas baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang pada PT BNI Syariah Tbk, PT BRI Syariah 

Tbk dan PT Bank Mandiri Syariah Tbk. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka 

peneliti menyampaikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang 

peneliti sampaikan adalah:  

1. Bagi Lembaga  

a. Bagi PT BNI syariah Tbk  

Secara umum tingkat pembiayaan musyarakah PT BNI syariah Tbk 

kurang berpengaruh dibanding PT BRI Syariah Tbk maupun PT Bank 

Mandiri Syariah Tbk, sehingga PT BNI Syariah Tbk harus lebih 

meningkatkan lagi tingkat pembiayaan musyarakah supaya dapat 

memiliki pengaruh yang berarti terhadap profitabilitas PT BNI Syariah 

Tbk..  

b. Bagi PT BRI Syariah Tbk  



Secara umum pengaruh tingkat pembiayaan PT BRI Syariah Tbk 

lebih baik dibandingkan PT BNI Syariah Tbk maupun PT Bank Mandiri 

Syariah Tbk. Meskipun demikian, PT BRI Syariah Tbk tetap harus 

menjaga tingkat pembiayaan dalam kondisi yang baik.     

c. Bagi PT Bank Mandiri Syariah Tbk 

Secara umum tingkat pembiayaan mudharabah PT Bank Mandiri 

Syariah Tbk kurang berpengaruh dibanding PT BNI Syariah Tbk maupun 

PT BRI Syariah Tbk, sehingga PT Bank Mandiri Syariah Tbk harus lebih 

meningkatkan lagi tingkat pembiayaan mudharabah supaya dapat 

memiliki pengaruh yang berarti terhadap profitabilitas PT Bank Mandiri 

Syariah Tbk. 

2. Bagi Akademis IAIN Tulungagung  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, 

khususnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada Bank Syariah, 

serta sebagai bahan referensi khususnya pada jurusan Perbankan Syariah.   

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan dapat 

diperluas atau ditambah lagi faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi 

profitabilitas pada Bank Syariah sehingga hasil penelitian menjadi lebih 

baik.   

 


