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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap ROA. Hal ini 

disebabkan karena dari penyaluran pembiayaan Mudharabah bank 

mendapatkan persentase nisbah bagi hasil lebih tinggi dari pada nasabah, 

sehingga semakin tinggi porsi pembiayaan semakin tinggi pula tingkat 

ROA suatu bank. 

2. Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan 

Murabahah merupakan pembiayaan yang paling mendominasi. 

Meskipun pembiayaan ini sangat mendominasi namun tetap ada risiko 

atas pembiayaan tersebut. Seperti risiko terkait dengan barang dan risiko 

kredit macet. Sehingga kecil laba yang didapat dan tidak mempengaruhi 

profitabilitas. 

3. Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap variabel ROA.Hal 

ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan ini tinggi dan 

bagi hasil yang didapatkan sesuai dengan penyertaan modal yang 

diberikan bank sehingga pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh 

terhadap ROA karena bagi hasil yang diperoleh belum optimal untuk 

mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga berdampak pada 

Profitabilitas. 
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4. Secara simultan pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Murabahah dan 

pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap variabel dependen ROA. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis 

bermaksud untuk memberikan saran-saran terkait dengan pembahasan 

sebelumnya, antara lain: 

1. PT Bank Syari’ah Mandiri hendaknya meningkatkan pembiayaan dengan 

pola bagi hasil (pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah), karena 

pembiayaan ini merupakan salah satu keunggulan dari perbankan 

syari’ah dengan mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan. 

2. PT Bank Syari’ah Mandiri hendaknya teliti dalam menentukan nasabah 

dan meningkatkan pengawasan terhadap nasabah karena pembiayaan 

dengan pola bagi hasil (Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah) 

sangat rentan terhadap risiko. 

3. PT Bank Syari’ah Mandiri seharusnya lebih mengembangkan 

Pembiayaan Murabahah, karena pendapatan dari pembiayaan 

Murabahah akan mempengaruhi profitabilitas bank untuk lebih baik lagi. 

4. PT Bank Syari’ah Mandiri hendaknya mampu meningkatkan kinerja dari 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan secara 

optimal. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambah variabel lain yang 

berkaitan dengan profitabilitas selain pembiayaan Mudharabah, 



110 

 

Murabahah, dan Musyarakah serta bisa menambahkan objek penelitian 

lebih dari satu sehingga lebih luas untuk dibandingkan. 

 


