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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan bahwa variabel 

Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 

pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017. Hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, yang dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi Dana Pihak Ketiga sebesar 0,714 dengan nilai signifikan 

0,00. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Dana Pihak 

Ketiga  maka Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil akan naik sebesar 0,714 

satuan, dengan nilai signifikan 0,00< 0,05.  

2. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa non performing 

financing tidak berpengaruh terhadap pembiayaaan berbasis bagi hasil 

pada bank umum syariah yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2017.. Hasil 

tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar -0,243  dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,075. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa tingkat bagi hasil tidak 

berpengaruh terhadap pembiayaaan berbasis bagi hasil pada bank umum 

syariah yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2017 . Hasil tersebut dibuktikan 

dengan nilai koefisien sebesar –0,177  dengan taraf signifikansi sebesar 

0,147. 
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4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil Bank 

Umum Syariah Periode 2013-2017. Hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pembiayaan berbasis bagi hasil, yang dapat dilihat dari nilai koefisien 

regresi profitabilitas sebesar - 0,854 dengan nilai signifikan 0,00< 0,05. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Lebih ditingkatkannya kinerja pada perbankan syariah di Indonesia dengan 

meningkatkan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. 

2. Bagi civitas akademika dapat mencurahkan ilmu dan bahan kajian 

penelitian. 

3. Bagi investor agar dapat menanamkan modal di perbankan syariah di 

Indonesia . Agar pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank umum syariah di 

Indonesia semakin maksimal dan banyak masyarakat yang terbantu 

dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah. 

4. Dalam penelitian ini menggunakan periode lima tahun. Diharapkan untuk 

peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan jumlah periode yang lebih 

panjang sehingga sampel yang digunakan bisa mengukur konsistensi 

penelitian. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan – keterbatasan yang 

mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,45 sehingga 

perlu ditambahkan variabel lain  yang mempengaruhi pembiayaan berbasis 

bagi hasil yang tidak dibahas dalam penelitian ini , seperti variabel CAR, 

FDR, Inflasi, dan lain sebagainya. 

2. Masih kurang lengkapnya penyajian data laporan keuangan tahunan bank 

umum syariah. 

 


