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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis pengaruh islamic performance 

index yang diproksikan oleh profit sharing ratio, islamic investment ratio, islamic 

income ratio, dan equitable distribution ratio terhadap fraud di bank syariah dan 

juga untuk mengetahui pengaruh internal control terhadap hubungan antara profit 

sharing ratio, islamic investment ratio, islamic income ratio, dan equitable 

distribution ratio terhadap fraud di bank syariah. Objek pada penelitian ini yaitu 

Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun 

waktu 5 tahun sejak 2016 sampai dengan 2020. Total sampel yang digunakan 

setelah melalui proses pemilihan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan yakni 

45 data sampel. Setelah melalui proses penelitian dan uji statistik didapatkan hasil 

bahwa profit sharing ratio, islamic investment ratio, serta islamic income ratio 

tidak mempengauruhi fraud di Bank Syariah. Sementara itu, equitable distribution 

ratio berpengaruh secara positif terhadap fraud di Bank Syariah. Untuk internal 

control, didapatkan hasil bahwa internal control tidak dapat memperkuat pengaruh 

setiap elemen dari islamic performance index terhadap fraud di Bank Syariah. 

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya tingkat kinerja dari 

segi penerapan prinsip syariah oleh bank syariah, yang diukur dengan profit sharing 

ratio, islamic investment ratio, islamic income ratio tidak dapat mempengaruhi 

ataupun meminimalisir jumlah kasus fraud yang terjadi di Bank Syariah. Namun, 

dengan semakin tingginya equitable distribution ratio justru jumlah fraud pada 

bank syariah menjadi meningkat. Keberadaan struktur internal control yang 

memadai nyatanya juga tidak dapat memperkuat hubungan unsur-unsur dari islamic 

performance index terhadap fraud di Bank Syariah.  

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian pembahasan dan simpulan yang telah disampaikan, maka 

berikut ini beberapa saran yang dapat menjadi masukan sebagai berikut: 

a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh elemen 
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dari islamic performance index untuk mengukur kinerja secara prinsip syariah 

dari bank syariah seperti zakat performance ratio dan directors-employee 

welfare ratio. Selain itu, penelitian berikutnya juga diharapkan agar dapat 

menambah jumlah sampel penelitian tidak hanya bank syariah di Indonesia 

tetapi juga bank syariah di negara selain Indonesia seperti Malaysia. Lalu, 

untuk pengukuran terkait internal control, peneliti selanjutnya diharapkan 

agar menggunakan opsi lain untuk mengukur hal tersebut seperti 

menggunakan score self assessment good corporate governance pelaksanaan 

internal audit atau menggunakan data primer dari bank syariah yang 

bersangkutan terkait pelaksanaan internal control.  

b. Bagi bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan agar dapat 

menerapkan prinsip-prinsip syariah secara maksimal, tidak hanya dalam segi 

penyaluran produk perbankan tetapi juga dalam proses kegiatan operasional. 

Maka dari itu, kinerja berdasarkan prinsip syariah bisa terukur dan dapat 

menggambarkan kualitas penerapan prinsip syariah yang sebenarnya 

sehingga tindakan kecurangan yang terjadi pada bank syariah dapat 

terminimalisir. Selain itu, bank syariah juga perlu untuk meningkatkan 

efektivitas strategi anti fraud agar tindakan fraud dapat betul-betul 

terminimalisir dengan baik. 

 


