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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama, diketahui bahwa secara 

parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap profitabilitas (ROE) pada PT. Bank Syariah Mandiri 

Indonesia periode 2017-2019. Artinya jika pembiayaan mudharabah 

mengalami kenaikan maka profitabilitas akan mengalami penurunan, 

begitu juga sebaliknya jika pembiayaan mudaharabah mengalami 

penurunan maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis yang kedua, diketahui bahwa secara 

parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas (ROE) pada PT. Bank Syariah Mandiri 

Indonesia periode 2017-2019. Apabila pembiayaan musyarakah 

semakin banyak disalurkan ke masyarakat maka secara signifikan akan 

meningkatkan profitabilitas (ROE). 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis yang ketiga, diketahui bahwa secara 

parsial pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas (ROE) pada PT. Bank Syariah Mandiri 
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Indonesia periode 2017-2019. Artinya jika pembiayaan murabahah 

mengalami peningkatan maka profitabilitas juga akan meningkat, dan 

sebaliknya apabila pembiayaan murabahah turun maka profitabilitas 

pada PT. Bank Syariah Mandiri juga akan turun. 

4. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan secara simultan 

menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah dan 

murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(ROE) pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia. Sehingga secara 

bersama-sama mampu memberikan pengaruh terhadap profitabilitas 

pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019. 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Syariah Mandiri 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dijadikan 

sebagai sarana informasi yang dapat digunakan bagi pihak bank untuk 

menilai dan mengkontrol kinerja perbankan syariah guna 

mempertahankan, memperbaiki, sekaligus meningkatkan kinerjanya 

dan juga pihak bank seharusnya meningkatkan pembiayaan agar profit 

yang diperoleh Bank Syariah Mandiri juga terus meningkat. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan serta dapat menambah referensi untuk penelitian 
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selanjutnya terutama bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam untuk jurusan Perbankan Syariah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah 

variabel factor internal maupun eksternal, agar dapat diketahui factor-

faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas PT. Bank Syariah 

Mandiri.


