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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian kinerja perbankan syariah yang 

bertujuan untuk mengetahui hasil perbandingan kondisi kinerja Bank Syariah 

Mandiri dan Islamic Bank Of Thailand berdasarkan maqashid syariah yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Thailand selain dapat diukur dari 

segi keuangan, juga dapat diukur dari segi maqashid syariah. Pelaksanaan 

maqashid syariah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu atau 

lembaga keuangan Islam seperti bank syariah. Pelaksanaan maqashid 

syariah sangat baik dilaksanakan dalam setiap perbankan syariah sebagai 

alat ukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dalam perbankan syariah. 

Maqashid syariah sebagai tujuan serangkaian aturan-aturan yang digariskan 

oleh Allah SWT memiliki tujuan unutuk dapat mendatangkan kemaslahatan 

dan menegah kemudharatan bagi manusia. 

2. Dari hasil analisis pengukuran pada indikator pendidikan individu maqashid 

syariah, Islamic Bank Of Thailand dalam menjalankan Indikator yang 

pertama ini dari tahun 2014-2016 lebih unggul dibandingkan dengan Bank 

Syariah Mandiri. Perbandingan terbesar pada tahun 2016 yaitu 276,92 dalam 

hal ini Islamic Bank of Thaialnd, lebih baik dalam memperhatikan tingkat 
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pencapaian mengenai perbankan syariah kepada masyarakat di bandingkan 

dengan Bank Syariah Mandiri. 

3. Hasil perhitungan analisis pengukuran pada indikator perwujudan keadilan 

maqashid syariah, Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan indikator yang 

kedua ini dari tahun 2014-2016 lebih unggul dibandingkan dengan Islamic 

Bank Of Thailand. Perbandingan terbesar pada tahun 2014 yaitu 1.070 dalam 

hal ini, Bank Syariah Mandiri lebih baik dalam mengalokasikan dana yang 

dimiliki untuk aktivitas yang berlandaskan keadilan antara nasabah dengan 

bank syariah di bandingkan dengan Islamic Bank Of Thailand. 

4. Dari hasil perhitungan analisis pengukuran pada indikator kesejahteraan 

masyarakat maqashid syariah, Islamic Bank Of Thailand dalam menjalankan 

indikator yang ketiga ini dari tahun 2014-2016 lebih unggul dibandingkan 

dengan Bank Syariah Mandiri. Perbandingan terbesar pada tahun 2016 yaitu 

11.934,19 dalam hal ini, Islamic Bank Of Thailand lebih baik dalam 

memperhatikan tingkat pencapaian nilai maslahat untuk masyarakat di 

bandingkan dengan Bank syariah Mandiri 

5. Hasil perhitungan kinerja maqashid syariah indeks Bank Syariah Mandiri 

yang terdiri dari tiga variabel penelitian, yaitu; pendidikan individu, 

perwujudan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2014-2016 

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 nilai maqashid syariah indeks adalah 

sebesar 14.995,07. Nilai maqashid syariah indeks mengalami kenaikan 

menjadi 49.893,84 pada tahun 2015. Tetapi pada tahun 2016 nilai maqashid 

syariah indeks mengalami penurunan menjadi 29.723,86. Dari nilai 
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maqashid syariah indeks per tahun dapat diperoleh rata-rata nilai maqashid 

syariah indeks dari tahun penelitian 2014-2016 adalah sebesar 94.612,77. 

6. Terdapat dari hasil perhitungan maqashid syariah indeks Islamic Bank Of 

Thailand yang terdiri dari tiga variabel penelitian, yaitu; pendidikan 

individu, perwujudan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 

2014-2016 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 nilai maqashid syariah 

indeks adalah sebesar 120.959,85. Nilai maqashid syariah indeks mengalami 

kenaikan menjadi 133.275,12 pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 nilai 

maqashid syariah indeks lebih kenaikan menjdai 377.532,95. Dari nilai 

maqashid syariah indeks per tahun dapat diperoleh rata-rata nilai maqashid 

syariah indeks dari tahun peneltian 2014-2016 adalah sebesar 631.167,92. 

7. Perbandingan kinerja Bank Syariah Mandiri dan Islamic Bank Of Thailand 

dapat dilihat dari hasil perolehan nilai maqashid syariah indeks yang didapat 

dalam ketiga indikator maqashid syariah yaitu; pendidikan individu, 

perwujudan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2014-2016. 

Bank syariah mandiri memperoleh total nilai maqashid syariah indeks 

sebesar 94.612,77. Sedangkan Islamic bank of Thailand memperoleh total 

nilai maqashid syariah indeks sebesar 631.167,92. Dapat dililhat bahwa 

Islamic Bank Of Thailand lebih baik dalam menjalankan maqashid syariah 

sebagai ukuran kinerja perusahaan di bandingkan dengan Bank Syariah 

Mandiri sebesar 536.555,15. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat 

saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dan pengambilan kebijakan. Saran tersebut antara lain: 

1. Bagi kebijakan industri perbankan syariah yaitu Bank Indonesia maupun 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini menyediakan ulasan yang lebih 

nyata bahwa pengukuran kinerja di industri perbankan syariah tidak lagi 

berfokus pada rasio finansial, sebaiknya merujuk kepada konsep maqashid 

syariah. Penelitian ini sebaliknya digunakan untuk merealisasikan perbankan 

syariah agar lebih mencapai kemaslahatan umat. 

2. Bagi Islamic Bank of Thailand agar dapat dijalankan dan bermanfaat bagi 

kemajuan adalah dalam memberi pelayanan, fokuskan Informasi yang amat 

diperlukan sehingga masyarakat memahami prinsip-prinsip penyaluran dana 

yang diadakan oleh Islamic Bank of Thailand itu berbeda dengan prinsip-

prinsip penyaluran dana yang ada di bank konvensional. Dan bagi 

masyarakat agar melakukan pembiayaan di Islamic Bank Of Thailand. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penilaian kinerja menggunakan 

metode maqashid shariah, agar dapat lebih terperinci dalam hal menyajikan 

data-data atau informasi yang berkaitan dengan metode maqashid syariah 

pada semua industri perbankan syariah atau lembaga publik lainnya secara 

lebih luas, sehingga hasil yang didapat lebih akurat. 

 


