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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data pada penelitian  

Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Inflasi, Dana Pihak Ketiga 

(DPK), CAR, NPF Dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah periode 2011-

2014, dan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh dari tujuh variabel indenpenden yang digunakan terhadap variabel 

dependen yaitu profitabilitas (ROA), maka didapatkan kesimpulan  sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil uji koefisien determinasi R2, dapat diketahui bahwa adjusted R 

square pada penelitian ini sebesar 0,485 atau sebesar 48,5%, yang berartikan 

bahwa kemampuan variabel independen yang digunakan pada penelitian 

dalam menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 48,5% sedangkan 51,5% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. 

2. Dari hasil uji ANOVA atau uji F, dapat diketahui bahwa  nilai signifikan 

yang dimiliki PDB, suku bunga, inflasi, dana pihak ketiga, CAR, NPF dan 

FDR terhadap profitabilitas (ROA) yaitu sebesar 0,000 yang berartikan 

bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini memiliki model 

regresi yang fit.  

3. Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan uji t didapatkan hasil bahwa 

tingkat signifikan yang dimiliki yaitu sebesar 0,386 dan nilai tersebut lebih 
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besar dari ≥   0,05 sehingga dinyatakan bahwa PDB tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas(ROA), maka diartikan bahwa setiap satu satuan 

kenaikan PDB tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank 

Syariah 

4. Sensitivitas Inflasi berdasarkan uji t didapatkan hasil bahwa tingkat 

signifikan yang dimiliki yaitu sebesar 0,558 dan nilai tersebut lebih besar 

dari ≥    0,05 sehingga dinyatakan bahwa sensitivitas inflasi tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas(ROA), maka diartikan bahwa setiap satu 

satuan kenaikan inflasi  tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 

Bank Syariah  

5. Sensitivitas Suku bunga  berdasarkan uji t didapatkan hasil bahwa tingkat 

signifikan yang dimiliki yaitu sebesar 0,685 dan nilai tersebut lebih besar 

dari ≥   0,05 sehingga dinyatakan bahwa sensitivitas suku bunga tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas(ROA), maka diartikan bahwa setiap satu 

satuan kenaikan suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) 

Bank Syariah 

6. Dana Pihak Ketiga (DPK) Berdasarkan uji t menunjukkan hasil bahwa 

tingkat signifikan  yang dimiliki yaitu sebesar 0,034 dan nilai tersebut lebih 

kecil dari (≤) 0,05, sehingga dinyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), maka diartikan bahwa setiap satu 

satuan kenaikan DPK berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank 

Syariah  
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7. Capital Adequency Ratio (CAR) berdasarkan uji t menunjukkan hasil bahwa 

tingkat signifikan yang dimiliki yaitu sebesar 0,005 dan nilai tersebut lebih 

kecil dari (≤) 0,05, sehingga dinyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA), maka diartikan bahwa setiap satu satuan kenaikan CAR 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah  

8. Non Performing Ratio (NPF) berdasarkan uji t menunjukkan hasil bahwa 

tingkat signifikan yang dimiliki yaitu sebesar 0,001 dan nilai tersebut lebih 

kecil dari (≤) 0,05, sehingga dinyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA), maka diartikan bahwa setiap satu satuan kenaikan NPF 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah  

9. Financing Deposit Ratio (FDR) berdasarkan uji t didapatkan hasil bahwa 

tingkat signifikan yang dimiliki yaitu sebesar 0,697 dan nilai tersebut lebih 

besar dari ≥   0,05 sehingga dinyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas(ROA), maka diartikan bahwa setiap satu satuan 

kenaikan inflasi  tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank 

Syariah  

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki bebrapa keterbatasan, adapun keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Data yang digunakan kurang memadai jika hanya menggunakan website 

yang dimiliki oleh masing-masing bank, sehingga pengambilan data juga 

menggunakan laporan keuangan yang telah dipublikasikan di website 

resmi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
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2. Buku, rujukan dan teori yang mengenai perbankan syariah susah 

ditemukan atau relatif sedikit yang berguna untuk menyusun penelitian 

tentang perbankan syariah sehingga terbatasnya landasan teori untuk 

memperdalam pengetahuan mengenai perbankan syariah  

3. Rasio yang digunakan tidak semua mengacu pada peraturan Bank 

Indonesia tentang sistem penilaian Bank Umum Syariah berdasarkan 

prinsip syariah 

 

5.3 SARAN  

Terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat dikembangkan agar 

penelitian ini dapat menjadi lebih baik, yaitu : 

1. Sampel yang digunakan tidak hanya Bank Umum Syariah (BUS) tetapi 

lebih dikembangkan atau diperluas dengan menggunakan Unit Usaha 

Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

2. Variabel yang digunakan lebih banyak dengan mengacu pada peraturan 

bank Indonesia tentang sistem penilaian peningkatan Bank Umum 

Syariah berdasarkan prinsip syariah seperti kecukupan pemenuhan 

penyediaan modal minimum (KPMM), kualitas produk bank dan net 

operating margin (NOM) 

3. Variabel yang digunakan pada faktor eksternal lebih dikembangkan agar 

didapatkan hasil yang lebih jelas untuk faktor eksternal apa saja yang 

memang mempengaruhi profitabilitas bank syariah seperti SWBI 

(Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) dan market share. 
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