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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian membuktikan bahwa jumlah Dewan Komisaris berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja Perbankan Syariah berbasis Maqashid 

Syariah. Semakin banyak Dewan Komisaris akan meningkatkan kinerja 

Perbankan Syariah berbasis Maqashid Syariah. 

b. Hasil penelitian membuktikan bahwa jumlah Komite Audit berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja Perbankan Syariah berbasis Maqashid Syariah. 

Semakin banyak ukuran Komite Audit akan meningkatkan kinerja Perbankan 

Syariah berbasis Maqashid Syariah. 

c. Hasil penelitian membuktikan bahwa jumlah Kepemilikan Institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perbankan Syariah berbasis Maqashid 

Syariah. Semakin banyak Kepemilikan Institusional tidak akan meningkatkan 

kinerja Perbankan Syariah berbasis Maqashid Syariah. 

d. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Financing risk yang diukur 

dengan Debt berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Perbankan Syariah 

berbasis Maqashid Syariah. Semakin besar Financing risk yang diukur dengan 

Debt akan meningkatkan terhadap kinerja Perbankan Syariah berbasis 

Maqashid Syariah.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Manajemen Risiko 

Liquiditas yang diukur dengan CAP berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja perbankan berbasis Maqashid Syariah sehingga hipotesis kelima 

didukung. Semakin tinggi  Manajemen Risiko Liquiditas yang diukur dengan 

CAP meningkatkan terhadap kinerja perbankan berbasis Maqashid Syariah. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, yaitu dari hasil penelitian masih terdapat 

1. Penelitian ini hanya menggunakan BUS dan UUS sebagai sampel penelitian 

dengan periode penelitian selama empat tahun. 

2. Dari hasil analisis koofisien determinasi dapat disimpulkan bahwa keempat 

variabel independent dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan variabel 

dependen sebesar 30,9%. Hasil ini mengindikasikan bahwa keempat variabel 

independent tersebut belum dapat sepenuhnya mempengaruhi kinerja 

perusahaan berbasis Maqashid Syariah. 

 

5.4 Saran 

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah 

disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian sehingga 

mendapatkan jumlah perusahaan sampel yang lebih banyak. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independent yang seperti 

ukuran dewan syariah, dewan komisaris, komisaris independen, dan komite 

audit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


