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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait dengan analisis 

pengaruh pembiayaan musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap laba 

bersih Bank BNI Syariah periode 2016-2018 maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama yang dilakukan secara parsial 

menunjukkan hasil variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap laba bersih Bank BNI Syariah. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika pembiayaan musyarakah mengalami 

peningkatan, maka laba bersih juga akan meningkat dan sebaliknya. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua yang dilakukan secara parsial 

menunjukkan hasil variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap laba bersih Bank BNI Syariah. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika pembiayaan murabahah mengalami 

peningkatan, maka laba bersih juga akan meningkat dan sebaliknya. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga yang dilakukan secara parsial 

menunjukkan hasil variabel pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap laba bersih Bank BNI Syariah. Hal ini menunjukkan 

bahwa hopetisis ketiga teruji, jika pembiayaan ijarah mengalami 

peningkatan, maka laba bersih juga akan meningkat dan sebaliknya. 
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4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat yang dilakukan secara 

simultan menunjukkan bahwa variabel pembiayaan musyarakah, 

murabahah, dan ijarah berpengaruh secara bersama-sama terhadap laba 

bersih. Dimana ketika terjadi kenaikan atau penurunan dari variabel 

pembiayaan musyarakah, murabahah, dan jarah akan diikuti dengan 

naiknya laba bersih dan sebaliknya. Uji F menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan atau bersama-sama. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas peneliti memberikan saran 

yang sekiranya dapat memeberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait 

dalam penelitian ini. Adapun saran yang akan disampaikan yaitu: 

1. Bagi Lembaga (Bank BNI Syariah) 

Bagi bank BNI Syariah diharapkan mampu dalam menjaga 

pembiayaan musyarakah, murabahah, dan ijarah karena hal ini akan 

berpengaruh terhadap perkembangan bank, dan lebih banyak untuk 

melakukan penyaluran dana dalam pembiayaan musyarakah, murabahah, 

dan ijarah untuk mendapatkan pendapatan dari pembiayaan tersebut. 

Selain itu bank diharapkan mampu untuk menghimpun dana dari 

masyarakat agar tetap terjaga likuiditas dananya. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan, bahan informasi, referensi, dan wawasan terkait 

variabel-variabel penelitian yang sudah dijelaskan. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah variabel lain diluar 

variabel penelitian yan gunanya untuk mengetahui lebih banyak lagi 

variabel apa lagi yang dapat mempengaruhi laba bersih, bukan hanya pada 

Bank BNI Syariah tetapi juga Bank Umum Syariah lainnya. Selain itu, 

periode pengamatan hendaknya diperpanjang sehingga bisa menunjukkan 

kondisi atau kecenderungan jangka panjang sehingga penelitian ini akan 

lebih akurat. 

 


