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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pengolahan data yang 

telah dilakukan terkait dengan pengaruh fluktuasi harga emas dan safe deposit 

box terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fluktuasi harga emas dalam produk gadai emas memberikan pengaruh 

yang positif terhadap profitabilitas atau ROA Bank Syariah Mandiri. Akan 

tetapi hubungan pengaruhnya tidak signifikan, artinya semakin meningkat 

harga emas maka pembiayaan gadai emas juga akan meningkat dan 

profitabilitas BSM juga akan meningkat namun tidak secara langsung.  

2. Pendapatan ijarah atas safe deposit box memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas atau ROA PT. Bank Syariah Mandiri. 

Hal ini berarti, semakin besar tingkat pendapatan ijarah maka profitabilitas 

Bank Syariah Mandiri pun juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, 

semakin rendah pendapatan ijarah atas safe deposit box maka profitabilitas 

BSM akan mengalami penurunan.  

3. Jika dilakukan uji bersama-sama pada kedua variabel bebas yaitu harga 

emas dan pendapatan ijarah atas safe deposit box terhadap variabel terikat 

yaitu profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri, hasilnya menunjukkan 

bahwa antara kedua variabel mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. 
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Jika terdapat penurunan pembiayaan gadai dan penurunan pendapatan 

ijarah, maka akan berpengaruh pada kesehatan dan profitabilitas bank. 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Bank 

Untuk meningkatkan profitabilitas bagi bank maka hendaknya 

meningkatkan jumlah pembiayaan dengan akad ijarah dalam rangka gadai 

emas. Karena melihat harga emas yang fluktuatif, maka bank harus pintar 

dalam pemasarannya. Selain itu BSM disarankan untuk lebih peka 

terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga dapat menentukan langkah 

yang tepat dalam mengelola pembiayaannya agar risiko pembiayaan dapat 

ditekan dan kesehatan Bank Syariah Mandiri akan meningkat. 

2. Bagi IAIN Tulungagung  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi 

pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Untuk itu 

diharapkan agar pihak kampus lebih menambahkan referensi baik yang 

berupa jurnal atau buku-buku yang terkait dengan pegadaian syariah dan 

profitabilitas Bank sehingga dapat mendukung dilaksanakannya penelitian 

yang sejenis. 
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3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang  

Kaitannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian 

selanjutnya diharapkan agar lebih memperbanyak teori tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Keterbatasan 

penelitian ini yaitu hasil analisis yang didapatkan bahwa profitabilitas 

dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas pada produk gadai emas 

syariah dan produk safe deposit box, namun pengaruhnya tidak banyak. 

 

 


