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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan 

mudharabah dan pembiayaan musyarakah baik secara simultan maupun secara 

parsial terhadap kinerja bank syariah di Indonesia, kinerja bank syariah 

diprokskan dengan Return on Assets (ROA).  Pemilihan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling, sampel pada penelitian ini adalah 

13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia, setelah melalui 

tahap seleksi dan analisis maka diperoleh 10 Bank Umum Syariah (BUS) yang 

terpilih untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil paparan diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Maka pengujian secara parsial menunjukan bahwa: 

1) Hasil pengujian simultan (uji t) untuk variabel pembiayaan 

mudharabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah, 

maka hipotesis pertama diterima. 

2) Berdasarkan hasil pengujian pada uji t untuk variabel pembiayaan 

musyarakah berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja bank 

syariah, maka hipotesis kedua diterima. 

b. Koefisien Determinasi (R2) menunjukan nilai sebesar 0,236 atau 23,6% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja bank syariah mampu 

dijelaskan oleh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah 

sebesar 23,6%, sedangkan sisanya sebesar 76.4% faktor-faktor atau 

variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti 

pembiayaan murabahah, ijarah dan lain-lain. 
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V.2  Saran  

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas yang telah diuraikan, maka saran 

yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang bank syariah. 

b. Disarankan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian 

lain yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga penelitian 

selanjutnya dapat mewakili seluruh faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja bank syariah. 

c. Disarankan nasabah yang akan melakukan pembiayaan bagi hasil pada 

bank syariah untuk mempelajari informasi dalam bank syariah tentang 

pembiayaan bagi hasil agar tidak terjadi kekeliruan dalam kegiatan 

pembiayaan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. 

d. Bagi pihak bank, disarankan untuk lebih memperhatikan hal-hal dalam 

pembiayaan bagi hasil yang dapat menurunkan profitabilitas bank syariah 

seperti lemahnya penerapan 5c untuk nasabah yang akan melakukan 

pembiayaan bagi hasil. 
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