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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian Independent sample t test dengan 

SPSS 23 mengenai Studi komparasi Kinerja Keuangan pada Bank 

Muamalat Indonesia dan Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah yang di 

teliti pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan dari 

penelitian yang dilakukan ialah 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR pada Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini Bank Muamalat 

Indonesia lebih rendah CARdari pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

2. Terdapat perbedaan antara ROA Bank Muamalat Indonesia  dan pada 

Bank rakyat Indonesia syariah. Hal ini Bank Muamalat Indonesia lebih 

rendah ROA dari pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan FDR pada Bank Muamalat 

Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini Bank Muamalat 

Indonesia lebih tingi FDR dari pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis 

memberikan yang mungkin bermanfaat, yakni sebagai berikut :
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1. Bagi Akademik 

Unttuk akademik, khususnya untuk mahasiswa perbankan syariah 

untuk lebih meningkatkan kajian-kajian riset performance Bank 

Syariah di Indonesia. penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan 

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian atau 

menyelesaikan tugas yang akan datang selain jurnal dan buku yang 

sudah tersedia. Selain itu pihak kampus harus memperhatikan dan 

berupaya meningkatkan kualitas karya tulis penelitian bagi mahasiswa. 

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah  

Bagi lembaga keuangan syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia 

dan Bank Rakyat Indonesia dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

perbandingan kinerja keuangan antara Bank Muamalat Indonesia 

dengan Bank Rakyat Indonesia syariah.hal ini bertujuan agar setiap 

perbankan syariah lebih memperhatikan faktor yang mempengaruhi 

masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank atau pun sebaliknya, 

karena hal ini akan dapat meningkatkan kinerja keuangan Bank 

muamalat Indoenesia dan Bank Rakyat Indonesia Syariah.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan mengganti 

ataupun menambahkan variabel Independen dengan variabel yang 

lainnya misalnya pengaruh jumlah kantor cabang, , ataupun bisa 

menambahkan faktor eksternal misalkan Suku Bunga. Selain itu pada 
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penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan periode penelitian 

sehingga jumlah sampel yang diteliti akan bertambah, guna 

memperoleh hasil penelitian yang lebih signifikan.   

 


