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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara Intellectual 

Capital, Islamicity Performance Index (Profit Sharing Ratio, Zakat 

Performance Ratio, dan Islamic Income Ratio) dan Good Corporate 

Governance terhadap Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil penelitian 

dan hasil uji hipotesis, secara keseluruhan penelitian skripsi ini dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Intellectual Capital secara parsial terdapat pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

2. Variabel Islamicity Performance Index secara parsial tidak terdapat 

pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum 

Syariah di Indonesia. 

3. Variabel Good Corporate Governance (GCG) secara parsial terdapat 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank 

Umum Syariah di Indonesia. 

4. Intellectual Capital, Islamicity Performance Index dan Good Corporate 

Governance secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang 

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bank syariah sebaiknya mendorong atau mewajibkan karyawan dan 

nasabah yang memiliki dana di bank syariah untuk membayarkan 

zakatnya melalui bank syariah. 

2. Bank syariah sebaiknya meningkatkan pembiayaan dengan sistem bagi 

hasil dikarenakan semakin tinggi jumlah pembiayaan bagi hasil yang 

disalurkan dapat meningkatkan profit bagi bank syariah. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen yang 

memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan atau 

dapat menggunakan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian 

ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang dapat meningkatkan 

kinerja keuangan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan ukuran 

kinerja keuangan ROA dan menambah proksi kinerja keuangan lainnya. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan pengukuran modal intelektual 

terhadap kinerja lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada 

perbankan, namun dapat dilakukan pada lembaga keuangan syariah 

lainnya. 

6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperdalam penelitian 

tentang model Islamicity Performance Index dalam melihat seberapa 

tinggi tingkat penerapan prinsip syariah pada Perbankan Syariah.


