
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian Pengaruh Capital 

Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank 

Umum Syariah di Indoensia Periode 2015-2016, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara parsial Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return on Asset sehingga hipotesis awal ditolak. 

2. Secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return on Asset. Sehingga hipotesis awal diterima. 

3. Secara parsial Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return on Asset. Sehingga hipotesis awal ditolak. 

4. Secara simultan Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga dan 

Pembiayaan Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Return on Asset. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada 

penelitian ini, adapaun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian 

ini, yaitu: 

 

 



1. Pemerintah  

Pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi mengenai prosedur 

Pembiayaan Bagi Hasil terutama Pembiayaan Mudharabah menjadi 

lebih mudah, karena jumlah pembiayaan yang disalurkan pembiayaan 

mudharabah masih terggolong sedikit dibanding dengan pembiayaan 

lain seperti pembiayaan murabahah dan musyarakah. Prosedur yang 

lebih mudah membuat masyarakat yang butuh akan modal dapat 

memperoleh dana untuk membuat usaha yang produktif. 

2. Bagi Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan keputusan penyaluran Pembiayaan yang mana dana 

tersebut berasal dari masyarakat luas yang merupakan sebuah amanat 

sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan dapat terhindar dari 

pembiayaan bermasalah yang akan berakibat pada menurunya CAR dan 

ROA.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik lagi. 

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh Capital Adeqaucy 

Ratio, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap 

Profitabilitas (ROA). 



2. Objek penelitian ini adalalah Bank Umum Syariah meliputi Bank 

Syariah Mandiri, Bank Umum Syariah, Bank Muamalat, Bank BCA 

Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin. Periode tahun yang 

penelitian adalah 2015-2018, kuartal 1-4 dengan jumlah sampel 

sebanyak 96 sampel. 

 

 

 

 


