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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel 

ekonomi makro berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel inflasi dan nilai tukar 

mata uang yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. 

Sedangkan variabel produk domestik bruto (PDB) dan tingkat suku bunga terbukti 

berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah. Berikut ini adalah penjelasan dari 

masing-masing hasil hipotesisnya: 

1. Pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi secara keseluruhan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Alasan yang 

menjelaskan kondisi tersebut adalah dengan adanya inflasi tidak banyak 

mengurangi deposito maupun tabungan pada bank syariah karena minat 

masyarakat dalam berinvestasi dan menyimpan dana di bank syariah 

semakin meningkat. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian 

Wibowo dan Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.  

2. Pengaruh nilai tukar mata uang terhadap profitabilitas bank syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar dollar pada rupiah 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank 
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syariah. Alasan yang menjelaskan kondisi tersebut adalah bahwa pada bank 

syariah nilai tukar dollar pada rupiah tidak terapresiasi atau terdepresiasi, 

sehingga menyebabkan nilai tukar dollar pada rupiah tidak berpengaruh 

pada profitabilitas bank syariah. Hasil yang sama juga ditujukkan oleh hasil 

penelitian Rahmadani (2010) yang menyatakan bahwa nilai tukar tidak 

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perofitabilitas 

perbankan. 

3. Pengaruh produk domestik bruto (PDB) terhadap profitabilitas bank syariah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. 

Adanya pengaruh positif pada pengujian tersebut, menunjukkan bahwa pada 

saat kenaikkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1 skala maka akan 

menyebabkan peningkatan profitabilitas bank syariah. Hal ini dikarenakan 

pengaruh pendapatan konsumen dalam menyimpan dana di bank akan 

menigkatkan pola saving di perbankan. Pada saat terjadi peningkatan pada 

sisi saving akan menyebabkan profitabilitas berubah. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2013) yang menyatakan bahwa 

produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

bank syariah.  

4. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap profitabilitas bank syariah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah uang beredar 

dikeluarkan dari model regresi karena ditemukan adanya korelasi antar 
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variabel independen. Dengan menghilangkan jumlah uang beredar 

diharapkan dapat menghilangkan korelasi yang tinggi pada variabel 

pasangannya yaitu produk domestik bruto (PDB). 

5. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas bank syariah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Adanya pengaruh 

negatif pada pengujian tersebut, menunjukkan bahwa pada saat terjadi 

kenaikkan tingkat suku bunga sebesar 1 skala maka akan menyebabkan 

penurunan profitabilitas bank syariah. Hal ini dikarenakan ketika suku 

bunga naik, maka akan diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang 

berakibat langsung terhadap penurunan sumber dana pihak ketiga pada bank 

syariah. Penurunan DPK ini sebagai akibat dari pemindahan dana 

masyarakat ke bank konvesional untuk mendapatkan imbalan bunga yang 

lebih tinggi, sehingga menyebabkan penurunan profitabilitas pada bank 

syariah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara 

(2013) yang dilakukan pada bank syariah dimana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa suku bunga BI berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas pada bank syariah. Selain itu hasil penelitian diatas juga 

didukung oleh hasil penelitian Saputra (2015) yang menyatakan bahwa 

tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum 

syariah di Indonesia. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diajukkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode analisis regresi linier berganda, uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis (t). Untuk selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan beberapa metode analisis 

lainnya seperti uji determinasi (R
2
), uji determinasi parsial (r

2
), dan lain-lain. 

2. Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah 

sebaiknya diperhatikan agar tidak hanya melihat dari variabel ekonomi makro saja 

sehingga juga dapat menggunakan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas bank syariah. 

3. Atas dasar analisis yang didapat, Bank indonesia harus cukup bijak dalam 

menentukkan tingkat suku bunga, karena terbukti bahwa tingkat suku bunga 

berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Jika Bank Indonesia 

meningkatkan tingkat suku bunga maka akan mengakibatkan pemindahan dana 

masyarakat dari bank syariah ke bank konvesional dengan tujuan untuk 

mendapatkan imbalan bunga yang lebih tinggi. 

 

 

 

 


