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BAB V 
 

PENUTUP 
 

5.1  Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Likuiditas tidak terbukti berpengaruh terhadap perubahan 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri selama periode bulan Januari 2006 

sampai dengan Maret 2009. Likuiditas (LDR) tidak perpengaruh 

disebabkan Bank Syariah Mandiri selama periode penelitian sangat 

menjaga LDR agar dapat memberikan pengembalian kepada DPK pada 

saat ditagih, selain itu pendapatan bank syariah tidak  langsung dari 

besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tetapi 

perolehannya berdasarkan nisbah yang belum diketahui secara pasti. 

2. Variabel Struktur Modal tidak terbukti berpengaruh terhadap perubahan 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri selama periode bulan Januari 2006 

sampai dengan Maret 2009. Struktur Modal (CAR) tidak perpengaruh 

disebabkan Bank Syariah Mandiri selama periode penelitian terlalu ketat 

dalam menjaga aktiva yang beresiko, seperti kehati-hatian dalam 

pemberian kredit sehingga dapat mempengaruhi perolehan pendapatan 

(laba) dalam setiap periodenya. 

3. Variabel Efisiensi Operasional terbukti berpengaruh terhadap perubahan 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri selama periode bulan Januari 2006 
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sampai dengan Maret 2009 karena antara pendapatan yang diperoleh 

dengan pengeluaran lebih besar pendapatan.  

4. Hasil pengujian secara simultan variabel terikat dan bebas dapat 

diketahui bahwa ada pengaruh positif antara Likuiditas (LDR), Struktur 

Modal (CAR), dan Efisiensi Operasional (BOPO) secara bersama-sama 

terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri . Dengan 

ditunjukkan dari hasil perolehan F hitung sebesar 268,210   dengan nilai 

probabilitas sebesar  0,000, karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. 

 

5.2  Saran 
 

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan saran sebagai berikut : 

1. Mengacu pada hasil penelitian sebaiknya bank syariah mandiri lebih 

meningkatkan penyaluran pembiayaan dengan lebih aktif menyalurkan 

dana kepada unit usaha produktif atau masyarakat untuk memperoleh 

porsi bagi hasil dan profitabilitas (laba) semakin meningkat. 

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 profitabilitas.   

 
 
 

 

 
 


