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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan pengaruh murabahah, musyarakah, ijarah, dan CSR terhadap 

Profitabilitas (ROA) pada BUS periode 2016 sampai 2019, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Murabahah memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap return 

on asset. Artinya, banyak sedikit pembiayaan yang disalurkan dengan akad 

murabahah ke masyarakat, tidak akan memepengaruh return on asset BUS. 

2. Musyarakah memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap return 

on asset. Artinya, meskipun prensentasi musyarakah mengalami penurunan 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas BUS 

bahkan cenderung mengalami fluktuasi. 

3. Ijarah memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap return on 

asset. Artinya, ijarah hasilnya yang tidak stabil bahkan cenderung 

menurun. Selain itu, dapat disebabkan barang yang disewakan oleh pihak 

bank kepada nasabah akan memungkinkan terjadinya beberapa resiko 

diantaranya adanya kerusakan barang dan penyusutan barang yang 

mengakibatkan bank tetap mendapatkan biaya sewa namun harus 

menanggung kerusakan, biaya tambahan (perbaikan) dan mengalokasikan 

dana untuk biaya penyusutan barang. Biaya kerusakan dan penyusutan 
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barang yang dikeluarkan oleh bank dapat mempengaruhi profit 

(keuntungan) yan diperoleh oleh bank syariah dan dapat menurunkan 

returun on asset. 

4. CSR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap return on asset. 

Artinya, dengan adanya CSR dalam suatu bank maka tercipta hubungan 

timbal balik atas permintan masyarakat, karena dalam kepentingan bisnis 

dalam jangka panjang salah satunya dipengaruhi oleh semangat tanggung 

jawab sosial dan memiliki hubungan yang saling menguntungkan untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

5. Apabila dilakukan uji secara serentak (bersama-sama) pada keempat 

variabel bebas (independen) yaitu murabahah, musyarakah, ijarah, dan 

CSR terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Profitabilitas (ROA) Bank 

Umum Syariah, maka hasilnya menunjukan bahwa keempat variabel 

independen secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return on Asset Bank Umum Syariah di Indonesia. 

B. Saran  

dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Pihak Bank  

Untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan 

murabahah, musyarakah, ijarah, dan CSR dengan cara meningkatkan 

penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Sehingga mampu memperkokoh 
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perusahaan dan meningkatkan kualitas perusahaan dan kuantitas 

kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. 

2.  Bagi IAIN Tulungaung 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pengembangan ilmu syariah dan keuangan islam yang akan datang. Untuk 

itu guna mendukung penelitin ini diharapkan agar pihak kampus menambah 

referensi lebih banyak baik berupa jurnal maupun buku yang berkaitan 

dengan teori murabahah, musyarakah, ijarah, dan CSR sehingga dapat 

mendukung dilaksanakannya penelitian yang sejenis. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menabah periode penelitian dan 

populasi penelitian, dan menambah variabel penelitian seperti BOPO, 

NOM, NIM, dan LDR yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada Bank 

Umum Syariah. 


