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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Kesimpulan 

Berlandaskan atas hasil pembahasan dari analisis data, peneliti mendapatkan 

kesimpulan yang diambil dari penelitian mengenai pengaruh indikator ekonomi 

serta kinerja perbankan syariah terhadap penyerapan tenaga kerja pada perbankan 

syariah di Indonesia periode 2014 – 2019 dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 

berdasrkan pengujian pada variabel ROA, ROE, CAR, NPF, dan FDR dapat 

mempunyai pengaruh dengan bersamaan maupun simultan terhadap variabel 

penyerapan tenaga kerja perbankan syariah. Sementara itu pada tiap-tiap variabel 

bebas ROA, ROE, CAR serta NPF secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perbankan syariah. Kemudian di samping 

itu, variabel FDR dengan cara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja perbankan syariah di Indonesia. Jadi dapat 

disimpulkan jika hamper semua variabel yang dimanfaatkan dalam penelitian yang 

dilaksanakan dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam bank umum 

syariah perbankan syariah di Indonesia. 

V.2. Keterbatasan Penelitian 

Penerapan penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan penelitian, 

keterbatasan itu akan mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini 

merupakan sebagai berikut: 

1. Rentang waktu penelitian yang dipakai hanya 6 tahun observasi, ialah dari 

tahun 2014 sampai 2019. 

2. Beberapa Laporan Annual Report perbankan syariah yang tidak dapat di unduh 

sehingga untuk mendapatkan data laporannya peneliti melihat perbandingan 

data pada laporan ditahun setelahnya. 

3. Data laporan perbankan syariah bank umum syariah tidak semuanya 

menghasilkan data yang baik, ada beberapa perusahaan bank syariah yang 

memiliki data yang tidak sehat yaitu bank syariah yang sudah diambang 

kebangkrutan. Pada bank umum syariah ada tiga bank yang memiliki laporan 
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annual report yang tidak baik yaitu Bank Maybank Syariah, Bank Victoria 

Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah.  

4. Peneliti memfokuskan menggunakan data laporan bank umum syariah yang 

memiliki data perbankan yang baik sehingga memudahkan peneliti untuk 

melakukan analisis data.  

5. Keterbatasan penelitian terdahulu mengenai variabel bebas dan variabel terikat 

pada penelitian ini. 

V.3. Saran 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis serta pembahasan mengenai 

penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran dari penelitian yang sudah 

dituntaskan yaitu sebagai berikut : 

1. Teoritis  

Penelitian ini kedepannya dapat dikembangkan menggunakan variabel 

penelitian yang sama atau dapat menambah dengan variabel lain sehingga akan 

menghasilkan penelitian yang lebih objektif dan bervariasi, dikarenakan masih 

sedikit penelitian yang mencari pengaruh antara variabel bebas serta variabel terikat 

tersebut.  

2. Praktisi  

Bagi lembaga perbankan syariah diharapkan penelitian ini dapat acuan dalam 

pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang dalam upaya peningkatan 

penyerapan tenaga kerja di perbankan syariah di Indonesia. Kemudian dengan 

penelitian ini pemerintah dan lembaga perbankan dapat sama – sama berupaya 

untuk mencari solusi untuk meningkatkan upaya dalam jumlah penyerapan tenaga 

kerja di perbankan syariah.  


