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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh Dana 

Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan terhadap Profitabilitas (ROA) diperoleh sebagai 

berikut : 

1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) periode tahun 2010-2014 

berfluktuasi meningkat pertahunnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) tertinggi 

berada pada tahun 2014 sebesar 59.821 (dalam milyaran) dan terendah berada 

pada tahun 2010 sebesar 28.998 (dalam milyaran) dengan rata-rata pertahun 

sebesar 7.705,75 (dalam milyaran). 

Pada tahun 2014 Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 59.821 (dalam milyaran) 

dan turun pada tahun 2010 sebesar 28.998 (dalam milyaran) faktor turunnya 

Dana Pihak Ketiga (DPK) dikarenakan menurunnya minta nasabah untuk 

menghimpun dana pada PT. Bank Mandiri Syariah, agar Dana Pihak Ketiga 

(DPK) selalu stabil maka PT. Bank Mandiri Syariah harus lebih mendekatkan 

kepada para nasabahnya. 

2. Perkembangan Pembiayaan periode tahun 2010-2014 berfluktuasi meningkat 

pertahunnya. Pembiayaan tertinggi berada pada tahun 2013 sebesar 50.460 
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(dalam milyaran) dan terendah berada pada tahun 2010 sebesar 23.968 (dalam 

milyaran) dengan rata-rata pertahun sebesar 41.008,6 (dalam milyaran). 

Pembiayaan mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 23.968 (dalam 

milyaran) yang asal semula sebesar 50.640 (dalam milyaran) pada tahun 2013, 

sudah diketahui bahwa pembiayaan itu penyedia dana atau tagihan dan faktor 

penurunan yang terjadi adalah angsuran yang ada pada PT. Bank Mandiri 

Syariah terbilang macet atau tidak lancar yang berpengaruh besar pada 

Profitabilitas (ROA). 

3. Return On Assets (ROA) mengalami penurunan pada tahun 2010 semula 

2,21% menjadi 1,95% tahun 2011 dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan 

semula 1,95% menjadi 2,25% tahun 2012, lalu pada tahun 2012 mengalami 

penurunan cukup tinggi semula 2,25% menjadi 0,17% tahun 2014. 

Return On Assets (ROA) hampir disetiap tahunnya mengalami penuruan 

dikarenakan bahwa sudah diketahui jika ROA adalah penghasilan pada suatu 

bank dan faktor penurunan itu dikarenakan anggsuran pada PT. Bank Syariah 

Mandiri itu tidak lancar maka mempengaruhi pada ROA yang hamper setiap 

tahunnya mengalami penurunan.  

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan terhadap profitabilitas 

(ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010 sampai dengan 

2014. 

a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan terhadap profitabilitas 

(ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010 sampai dengan 
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2014 secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas (ROA). 

b. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan terhadap profitabilitas 

(ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri periode tahun 2010 sampai dengan 

2014 secara parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial memberikan 

pengaruh negatif dan berepengaruh signifikan terhadap Profitabilitas 

(ROA) dan Pembiayaan secara parsial memberikan pengaruh positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan uraian pada kesimpulan maka penulis mencoba memberikan 

beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain :  

1. Hasil yang sudah di dapat oleh peneliti sebaiknya PT. Bank Syariah Mandiri 

mempertahankan stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK) secara opimal.  

2. PT. Bank Syariah Mandiri, disarankan membuat penyusunan kebijakan 

anggsuran yang kompherensif dan jelas dengan memperhitungkan berbagai 

macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijaksanaa tersebut 

terutama pada pemberian pembiayaan. 

3. Disarankan kepada PT. Bank Syariah Mandiri untuk mempertahankan atau 

meningkatkan jumlah pembiayaan karena merupakan sumber utama 

penghasilan bank. 


