
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh 

kinerja maqashid syariah dan good corporate governance terhadap pertumbuhan 

laba bank syariah. Kinerja maqashid syariah diukur dengan menggunakan 

Maqashid Syariah Index (MSI) sedangkan good corporate governance diukur 

dengan menggunakan struktur GCG yaitu dewan pengawas syariah, dewan 

direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, sehingga diperoleh 11 bank umum syariah yang terdaftar di 

Otoritas jasa Keuangan (OJK) sebagai sampel dengan periode penelitian selama 4 

tahun yaitu 2014-2017. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang berupa laporan tahunan (annual report) dan laporan GCG yang diperoleh 

dari situs resmi masing-masing bank. Alat analisis yang digunakan adalah 

program SPSS 20.0. Berdasarkan hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Maqashid syariah, dewan pengawas syariah, dan dewan direksi berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah pada periode 2014-2017. 

2. Dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba bank umum syariah pada periode 2014-2017. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel 11 bank umum syariah saja, 

sehingga hasilnya masih belum bisa digeneralisasikan pada sektor perbankan 

syariah yang ada di Indonesia.  



2. Periode penelitian yang relatif singkat yaitu hanya 4 tahun (2014-2017), 

sehingga hasilnya mungkin belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya 

dari kinerja maqashid syariah dalam bank syariah di Indonesia. 

3. Nilai Adjusted R-Square hanya sebesar 20,4% menjelaskan bahwa proporsi 

variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen masih 

rendah. Hal ini menunjukkan masih terdapat variabel lain di luar variabel 

penelitian yang dapat dijadikan sebagai prediktor terhadap nilai variabel 

dependen. 

 

5.3 Saran 

 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik, 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penambahan variabel independen 

yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan laba. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah objek penelitian tidak hanya pada 

Bank Umum Syariah (BUS) melainkan dengan menambahkan cakupan yang 

lebih luas misalnya Unit Usaha Syariah (UUS) . 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah referensi yang terkait dengan 

good corporate governance dan maqashid syariah.  

 


