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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh deposito, tabungan, 

dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI 

Syariah tahun 2015-2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Deposito Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank 

BNI Syariah Tahun 2015-2019 

Deposito mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah. Hal ini dikarenakan 

sistem bagi hasil dalam bank syariah tergantung pada kinerja bank, dan 

minimnya minat nasabah yang dikarenakan masyarakat lebih 

mengutamakan kebutuhan pokok daripada menginvestasikan dananya 

pada bank syariah. 

 

2. Pengaruh Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank 

BNI Syariah Tahun 2015-2019 

Tabungan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah. Semakin tinggi dana 

tabungan mudharabah yang dihimpun, yang kemudian disalurkan dalam 

bentuk pembiayaan, maka dapat meningkatkan profitabilitas bank 

syariah.
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3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. 

Bank BNI Syariah tahun 2015-2019 

Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah. Semakin tinggi 

pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada masyarakat, maka 

semakin tinggi pula profitabilitas yang diperoleh bank syariah, dan 

perekonomian masyarakat meningkat pula. Selain itu, bank syariah 

harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. 

 

4. Pengaruh Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah, dan 

Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank BNI 

Syariah tahun 2015-2019 

Deposito, tabungan, dan pembiayaan mudharabah berpengaruh 

porsitif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BNI 

Syariah. Apabila kegiatan operasional yang meliputi penghimpunan, 

penyaluran, dan jasa dalam bank syariah dilakukan secara maksimal, 

maka bank akan memperoleh profitabilitas yang maksimal.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi akademik  

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pengembangan 

ilmu bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan 

datang selain jurnal dan buku yang sudah ada. 

 

2. Bagi lembaga (PT. Bank BNI Syariah) 

a. Diharapkan dapat meningkatkan produk dan jasa yang ada di bank 

syariah. Karena dengan hal tersebut dapat memudahkan seluruh 

nasabah PT. Bank BNI Syariah untuk memenuhi  kebutuhannya, dan 

dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan 

pihak bank.   

b. Diharapakan pihak bank syariah berhati-hati dalam memilih nasabah 

yang akan berkerjasama dengan bank syariah khususnya dalam akad 

mudharabah baik dari deposito, tabungan, pembiayaan, dan lain 

sebagainya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko yang dapat 

merugikan pihak bank sendiri. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya dalam bidang sejenis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi  untuk penelitian 

selanjutnya. 
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b. Diharapakan peneliti selanjutnya lebih memperluas sampel 

penelitian yangmana tidak hanya menggunakan PT. Bank BNI 

Syariah. 

c. Diharapakan peneliti selanjutnya menggunakan periode penelitian 

yang lebih lama  

d. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabel dependen 

yang lainnya. Karena masih banyak variabel lain yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas. 


