
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendapatan Penyaluran Dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas BNI Syariah tahun 2012-2019.Hal ini berarti bahwa 

pendapatan penyaluran dana memberikan pengaruh terhadap profitabilitas 

BNI Syariah. Sebab semakin besar dana yang disalurkan maka dapat 

meningkatkan pendapatan dan tingkat profitabilitas BNI Syariah. 

Sedangkan pada Bank Syariah Bukopin, pendapatan penyaluran dana 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank 

Syariah Bukopin. Hal ini berarti bahwa pendapatan penyaluran dana tidak 

memberikan pengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Bukopin. 

Sebab kinerja dan jumlah dana yang disalurkan bersifat fluktuatif setiap 

periodenya, sehingga pendapatan yang dihasilkan Bank Syariah Bukopin 

tidak stabil. 

2. Fee Based Income berpengaruh negatif dan tidak signifikan  terhadap 

Profitabilitas BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin tahun 2012-2019. 

Hal ini berarti bahwa Fee Based Income tidak memberikan pengaruh 

terhadap profitabilitas kedua bank, yaitu BNI Syariah dan Bank Syariah 

Bukopin. Sebab perkembangannya bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. 



 

Hal ini terjadi akibat dari berfluktuasinya keperluan atau minat dari 

masyarakat yang menggunakan jasa-jasa perbankan. 

3. Pendapatan Penyaluran Dana dan Fee Based Income secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas BNI 

Syariah tahun 2012-2019. Apabila kegiatan operasional yang meliputi 

penyaluran  dan jasa dalam bank syariah dilakukan secara maksimal,  

maka bank akan memperoleh profitabilitas yang maksimal. Sedangkan 

pada Bank Syariah Bukopin, diperoleh hasil bahwa  Pendapatan 

Penyaluran Dana dan Fee Based Incomesecara bersama-sama (simultan) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profilitabilitas Bank Syariah 

Bukopin. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional di Bank Syariah 

Bukopin belum maksimal, sehingga tingkat profitabilitas tidak stabil. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi BNISyariah dan Bank Syariah Bukopin 

Bagi BNI Syariah dan Bank Syariah Bukopin hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berguna bagi kedua pihak lembaga tersebut untuk 

meningkatkan manajemen, pengelolaandan penghimpunan dana sebaik 

mungkin, khususnya untuk mengelola dana yang disalurkan dan dana 

yang berasal dari jasa-jasa bank (fee based income), sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan bank dan dapat memberikan kontribusi yang 



 

lebih baiklagi untuk nasabah BNISyariah dan Bank Syariah Bukopin. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

masyarakat agar lebih memperhatikan tingkat kesehatan sebuah 

bank.Peneliti menyarakan agar hasil temuan ini bisa dijadikan salah satu 

indikator dalam mengambil keputusan pembiayaan di bank syariah yang 

efektif dan efisien.Adanya hasil dalam penelitian ini, merupakan salah 

satu alat mengetahui tingkat kesehatan dan kemampuan bank atas laporan 

keuangan. 

3. Bagi PihakAkademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak 

kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal 

dan buku yang sudah ada ditujukan untuk penelitian selanjutnya kepada 

mahasiswa IAIN Tulungagung. Selain itu, diharapkan bagi pihak kampus 

lebih menambah koreksi referensi baik berupa jurnal maupun buku-buku 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank 

syariah. 

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk melakukan penelitian terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Dan untuk peneliti 

selanjutnya dapat memperluas lagivariabel-variabel yang berkaitan 

dengan profitabilitas, sehingga dapat memunculkan penelitian yang 



 

relevan berikutnya dan dapat menambah periode pengamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


