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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh dana pihak 

ketiga dan risiko terhadap pembiayaan Mudharabah serta dampaknya pada 

profitabilitas (Studi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2017-2019) 

adalah sebagai berikut: 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

Pembiayaan Mudharabah yang merupakan variabel intervening dalam 

penelitian ini.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) 

sebagai indikator dari variabel risiko (X2) tidak berpengaruh positif  dan 

tidak signifikan terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah yang 

merupakan variabel intervening dalam penelitian ini. 

3. Variabel dana pihak ketiga dan risiko secara bersama-sama berpengaruh 

secara simultan terhadap pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian 

menunujukkan bahwa 68,3% variasi variabel pembiayaan Mudharabah 

dapat dijelaskan oleh variabel dana pihak ketiga dan risiko. Sedangkan 

sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model. 

4. Variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan secara langsung 

terhadap profitabilitas. Artinya profitabilitas bank syariah dapat ditentukan 

oleh jumlah penghimpunan dana pihak ketiga . 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko tidak berpengaruh 

positif signifikan secara lansung terhadap variabel profitabilitas yang 

artinya risiko tidak menjadi salah satu penentu profitabilitas yang akan 

diperoleh bank syariah. 

6. Pembiayaan Mudharabahberpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas. Artinya profitabilitas bank syariah dapat ditentukan oleh 

jumlah banyaknya pembiayaan Mudharabah yang disalurkan bank syariah 
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kepada nasabah.  

7. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa dana pihak ketiga, 

risiko, dan pembiayaan Mudharabah secara bersama-sama berpengaruh 

simultan terhadap profitabilitas. Hal ini berarti bahwa perubahan yang 

terjadi pada profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel Dana Pihak 

Ketiga, risiko, dan pembiayaan Mudharabah sebesar 31,9% sedangkan 

sisanya 68,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ditunjukkan dalam 

penelitian ini. 

8. Berdasarakan hasil penelitian dengan uji sobel variabel dana pihak ketiga 

memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap profitabilitas atau 

melalui variabel pembiayaan Mudharabah sebagai variabel intervening 

dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan melalui perhitungan dimana nilai 

indirect effect untuk variabel dana pihak ketiga lebih besar dibandingkan 

dengan nilai direct effectnya. Yang artinya pembiayaan Mudharabah dapat 

menjadi variabel intervening antara dana pihak ketiga dengan 

profitabilitas. 

9. Variabel risiko tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung atau melalui 

pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas, karena nilai indirect 

effect lebih besar daripada nilai direct effectnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel pembiayaan Mudharabah tidak dapat menjadi variabel 

intervening bagi variabel risiko dengan profitabilitas. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi bank syariah  

Berdasarkan penelitian bahwa dana pihak ketiga berpengaruh 

terhadap pembiayaan Mudharabah dan profitabilitas, maka disarankan 

bank syariah dapat menghimpun dana pihak ketiga sebanyak-banyaknya. 

kegiatan seperti mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat, 

melakukan inovasi produknya, dan memberikan kemudahan akses layanan 
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bank syariah akan membantu bank syariah dalam menarik minat 

masyarakat menggunakan pelayanan bank syariah.  

Selain itu, masih rendahnya pembiayaan Mudharabah di bank 

syariah di Indonesia disebabkan pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung 

memiliki risiko yang tinggi dibandingkan pembiayaan dengan akad 

lainnya. Sistem pembagian hasil yang masih menggunakan sistem revenue 

sharing guna meminimalisir risiko pembiayaan dianggap sedikit 

merugikan nasabah karena pendapatan yang telah dibagi akan menjadi 

lebih sedikit, tetapi mereka harus tetap membayar beban usahanya. Jadi 

diharapkan bank syariah kedepannya dapat menerapkan juga pembagian 

hasil dengan sistem loss sharing. 

2. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk 

menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pengaruh dana pihak 

ketiga dan risiko terhdap pembiayaan Mudharabah serta dampaknya pada 

profitabilitas bank syariah. Khususnya yang berminat untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang hal tersebut maka alangkah baiknya dengan melihat 

sumber-sumber referensi lainnya dari buku dan jurnal-jurnal terkait. 

3. Bagi peneliti  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan atau 

menambah variabel penelitian lainnya yang sekiranya berpengaruh 

terhadap pembiayaan Mudharabah dan profitabilitas. Selain itu, 

diharapkan juga dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang 

dan menggunakan data terbaru agar dapat memberikan gambaran terkini 

tentang faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap 

pembiayaan Mudharabah. 

 

  


