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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh Pembiayaan 

Musyarakah dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Bank Negara 

Indonesia Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas pada Bank Negara Indonesia Syariah di Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan jumlah pembiayaan musyarakah 

yang disalurkan akan mempengaruhi pertumbuhan profitabilitas. Secara 

teoritis sumber pendapatan bank syariah berasal dari pembiayaan yang 

disalurkan yang salah satunya adalah pembiayaan musyarakah dari bagi hasil 

yang diperoleh. Semakin besar jumlah pembiayaan musyarakah yang 

disalurkan, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh sehingga 

dapat meningkatkan profitabilitas. 

2. Dana Pihak Ketiga tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

pada Bank Negara Indonesia Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena 

ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah 

kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga 

yang diperoleh namun tidak diimbangi dengan penyaluran kredit kepada 
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masyarakat, maka kemungkinan bank dapat mengalami penurunan 

profitabilitas. 

3. Pembiayaan Musyarakah dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Negara 

Indonesia Syariah di Indonesia. Pertumbuhan setiap bank syariah sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana 

msyarakat, baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang 

memadai. Selanjutnya untuk disalurkan atau dikeluarkan dalam bentuk kredit 

ataupun pembiayaan secara optimal kepada masyarakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang semoga bermanfaat yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga keuangan syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pihak management bank syariah untuk mengelola sebaik mungkin dana yang 

telah terhimpun, pembiayaan yang disalurkan sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang lebih berarti terhadap profit Bank Negara Indonesia Syariah. 

2. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan keungan Islam pada 
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khusunya serta menjadi referensi untuk dijadikan bahan masukan bagi 

akademik. 

3. Bagi selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat memperluas lagi variabel-variabel yang 

mempengaruhi profitabilitas dengan lebih banyak dan bervariatif dan tidak 

terbatas pada perbankan syariah saja tetapi dilakukan pada bank pengkreditan 

rakyat syariah maupun lembaga keuangan non bank seperti BMT serta apabila 

menggunkan objek penelitian yang sama, alangkah baiknya dilakukan dengan 

menggunkan data dalam periode yang lebih panjang. 


