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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan atas hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang 

pengaruh bank-specific dan makroekonomi terhadap profitabilitas Bank Umum 

Syariah di Indonesia pada periode 2009-2013, maka kesimpulan dan saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

5.1 Kesimpulan 

1. Faktor bank-specific (asset size, likuiditas dan operational efficiency) 

serta makroekonomi (inflasi dan gross domestic product) mampu 

menjelaskan sebesar 87,2% variasi profitabilitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia dan secara bersama-sama faktor-faktor tersebut mampu 

mempengaruhi besarnya profitabilitas Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

2. Variabel asset size secara individual tidak berpengaruh positif secara 

statistik terhadap profitabilitas BUS di Indonesia. Hal ini karena 

komposisi utama aset BUS merupakan seluruh pembiayaan yang 

disalurkan kepada para nasabah penerima fasilitas yang mayoritas 

berjangka waktu lebih dari satu tahun. Selain itu, laju persentase 

pertambahan asset size dari berbagai sumber dana yang didapat 

BUS tiap waktu tidak diimbangi dengan laju persentase pertambahan 

laba. 

3. Variabel likuiditas secara individual berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas BUS di Indonesia. Hal ini karena peningkatan sumber 

dana BUS menambah pula kemampuan BUS melakukan 

pembiayaan sehingga menambah laba bank. 
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4. Variabel operational efficiency secara individual berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas BUS di Indonesia. Hal ini karena operational 

efficiency naik akibat biaya-biaya meningkat, terutama biaya 

operasional sehari-hari, maka efisiensi bank menurun dan 

selanjutnya profitabilitas BUS akan menurun. 

5. Variabel inflasi secara individual berpengaruh negatif tehadap 

profitabilitas BUS di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori yang 

mengatakan bahwa inflasi yang lunak (mild inflation, yang artinya 2-

5% per tahun) dapat merangsang dunia usaha untuk memperluas 

produksinya sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, tetapi 

inflasi lebih besar dari 5% atau bahkan di atas 10% berakibat tidak 

baik seperti kenaikan harga, masyarakat yang enggan menabung, 

dan lain-lain. Hal ini akan mempengaruhi menurunnya profitabiliats 

BUS. 

6. Variabel gross domestic product berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas. Hal ini karena kenaikan output barang atau jasa akan 

berdampak pada profitabilitas karena BUS merupakan lembaga yang 

memiliki kewajiban melakukan pembiayaan pada sektor riil. 

7. Ketika profitabilitas BUS ingin ditingkatkan, sesuai dengan hasil 

penelitian ini, hal yang harus diperhatikan adalah kebijakan BUS 

yang diarahkan pada pengurangan biaya-biaya yang keluar pada 

asset size, meningkatkan likuiditas sambil tetap memperhatikan risiko 

yang ada dan menurunkan operational efficiency. Sedangkan secara 

makro, kondisi yang memungkinkan peningkatan profitabilitas BUS 

adalah inflasi yang stabil dengan rata-rata dibawah 5% dan adanya 

peningkatan pada gross domestic product.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan Hasil penelitian, berikut beberapa saran terkait penelitian yang 

dapat dilakukan selanjutnya: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, profitabilitas dapat diproksikan dengan 

ROE (Return On Equity) yang melihat return berdasarkan modal 

yang disetor. Hal ini penting karena Bank Umum Syariah juga 

lembaga keuangan profit-oriented dimana juga bertujuan untuk 

memperkaya si pemilik modal selain itu, variabel independen lain 

yang penting dan lebih spesifik seperti non performing financing 

(NPF) yang melihat rasio pembiayaan macel pada BUS, Dana Pihak 

Ketiga (DPK) yang terkumpul, jumlah cabang pada BUS dan 

sebagainya. Selain itu, Penelitian ini berfokus pada laporan 

keuangan BUS, pada penelitian selanjutnya, dapat pula ditinjau dari 

sisi kelembagaan BUS seperti penilaian kesehatan bank ataupun 

melihat kinerja penghimpun dan penyalur dana pada BUS. 

2. Untuk manajemen internal bank, ketika ingin berfokus pada 

peningkatan profitabilitasnya, dapat dilakukan dengan meningkatkan 

aset-aset produktifnya, meningkatkan pula pembiayaan yang 

diimbagi dengan peningkatan DPK dan sebisa mungkin mengurangi 

biaya-biaya operasionalnya. 

3. Pemerintah selaku policy-maker ketika hendak membantu 

peningkatan profitabilitas BUS dapat dilakukan dengan menjaga 

inflasi pada level yang rendah dan stabil, selain itu, dapat pula 

melakukan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan 

pendapatan nasional seperti kemudahan investasi pada sektor riil 

yang akan mendorong tergeraknya sektor riil. 
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4. Sudah umum diketahui bahwa pengguna Bank Umum Syariah 

semakin lama semakin meningkat karena alasan utama 

kepatuhannya pada prinsip syariah (shariah-compliance). Tetapi 

sayangnya, banyak penelitian telah dilakukan dan hasil yang didapat 

adalah shariah-compliance pada BUS sepenuhnya belum 

menerapkan prinsip yang benar-benar syar’i. Untuk penelitian 

selanjutnya perlu diidentifikasi hal-hal yang menyebabkan BUS 

secara umum tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara 

utuh.  

 


