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BAB V 

PENUTUP 

   

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas (ROA dan 

ROE) terhadap kemampuan zakat pada bank syariah sebaga berikut : 

a) Rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Hal ini 

ditunjukkan dengan signifikansi uji t sebesar 0,035, dimana angka ini 

berada di bawah level of significance yang digunakan yaitu 5 % 

(0,05). Sehingga perubahan yang terjadi pada kemampuan zakat 

mampu diprediksikan dengan menggunakan variabel ROA. 

b) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rasio profitabilitas 

yang diukur dengan ROA dan ROE secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil signifikansi uji F sebesar 0,000, dimana 

angka ini berada diatas level of significance yang digunakan yaitu 5 

% (0,05). Sehingga ROA dan ROE dapat dipergunakan secara 

bersama-sama dalam kinerja bank syariah yang menjadi komponen 
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laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah 

selama periode penelitian. 

2. Hubungan kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas (ROA dan 

ROE) dengan kemampuan zakat pada bank syariah dari hasil pengujian 

koefisien determinasi yang dinotasikan Adjusted R Square adalah 0,380 

atau 38,00%. Artinya sebesar 38,00% variasi kemampuan zakat bisa 

dijelaskan oleh variasi dari variabel independen ROA dan ROE.         

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan yang 

signifikan kinerja keuangan dilihat dari rasio Profitabilitas (ROA dan 

ROE) dengan kemampuan zakat pada bank syariah dengan nilai sebesar 

38,00%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas penelitian dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi  bank syariah yang sudah mampu (nisab) untuk menunaikan zakat 

perlu mempublikasikan laporan keuangan agar masyarakat mengetahui 

bahwa perbankan syariah dengan prinsip syariahnya sudah menunaikan 

zakat. 

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah rasio keuangan lainnya 

sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan rasio 

keuangan lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh 

terhadap kemampuan zakat. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah  SWT semata. Teriring 

panjat syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis 

akan kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, tegur sapa dan saran 

kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan.  

Sebagai akhir kata, terbesit harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi 

penulis sendiri di masa-masa yang akan datang. Amin Yaa Rabbal ’Alamin. 

 

 


