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                                          BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Inflasi, 

Suku Bunga dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Profitabilitas Perbankan 

Syariah di Indonesia periode 2014-2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil olah data melalui SPSS 21 maka dapat disimpulkan bahwa 

Inflasi mempunya pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah 

di Indonesia periode 2014-2018. Hal ini dapat dilihat dari uji parsial (Uji T) 

dengan nilai t hitung sebesar  0,219 dan nilai sig. sebesar 0,828 sehingga karena 

nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu 0,219 lebih kecil dari 2,040 dan nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,999 yaitu sig. 0,828 lebih kecil dari 0,999 yang 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Berdasarkan hasil olah data melalui SPSS 21 maka dapat disimpulkan bahwa 

Suku Bunga mempunya pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan 

Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Hal ini dapat dilihat dari uji parsial (Uji 

T) dengan nilai t hitung sebesar -0,918 dan nilai sig. sebesar 0,365 sehingga 

karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu 0,918 lebih kecil dari 2,040 dan 

nilai signifikan lebih kecil dari 0,999 yaitu sig. 0,365 lebih kecil dari 0,999 yang 

artinya H0 ditolak dan H2 diterima. 

3. Berdasarkan hasil olah data melalui SPSS 21 maka dapat disimpulkan bahwa 

Produk Domestik Bruto (PDB) mempunya pengaruh signifikan terhadap 
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Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Hal ini dapat 

dilihat dari uji parsial (Uji T) dengan nilai t hitung sebesar 0,371 dan nilai sig. 

sebesar 0,713 sehingga karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu 0,371 

lebih kecil dari 2,040 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sig. 0,713 

lebih kecil dari 0,999 yang artinya H0 ditolak dan H3 diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka diberikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. 

1. Bagi perbankan syariah diharapkan dapat labih meningkatkan kinerja 

keuangannya dengan lebih baik sehingga bisa memaksimalkan tingkat 

profitabilitasnya khususnya dengan dengan memperhatikan faktor eksternal 

maupun internal. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas populasi dan 

sampel dan peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian 

ini dengan cara melibatkan variabel variabel lain yang mempengaruhi 

profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. 

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan 

menambah wawasan bagi masyarakat. Sehingga dapat menjadi landasan 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

   

 

 


