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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh penerbitan sukuk mudharabah yang

diwakili oleh nilai sukuk terhadap tingkat keuntungan perusahaan (profitabilitas)

return on equity (ROE) di PT. Bank Mualmalat Indonesia Tbk periode 2011 s.d

2013. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai

berikut:

1. Perkembangan Sukuk Mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Periode 2011 s.d 2013 mengalami perkembangan yang fluktuatif setiap

triwulannya. Meski demikian pada tahun 2012 bulan Desember perkembangan

sukuk juga pernah mengalami penurunan. Sedangkan berdasarkan akumulasi

nilai emisi yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk,

sepanjang tahun 2011 s.d 2013, pada tahun 2013 bulan Maret total emisi PT.

Bank Muamalat Indonesia Tbk mengalami perkembangan yang paling

signifikan, sedangkan nilai emisi terendah terjadi pada tahun 2011 bulan Maret.

2. Tingkat Keuntungan Perusahaan (Profitabilitas) di PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk Periode 2011 s.d 2013 dengan nilai return on equity tertinggi

terjadi pada bulan September tahun 2013 yaitu sebesar 53,32. Sedangkan nilai

return on equity terendah terjadi pada tahun 2011 bulan Maret yaitu sebesar

28,42. Nilai Return On Equity berdasarkan penelitian, menunjukkan nilai yang

berfluktuatif untuk setiap triwulannya. Nilai Return On Equity merupakan

salah satu indikator yang mencerminkan kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia
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Tbk penerbit sukuk mudharabah, sehingga nilai return on equity yang

berfkuktuatif dapat mengindikasikan bahwa kinerja emiten yang ditunjukan

oleh tingkat bagi hasil yang dicapai setelah melakukan eksplorasi terhadap

seluruh potensi kekayaan yang ada juga berfluktuatif.

3. Pengaruh Penerbitan Sukuk Mudharabah Terhadap Tingkat Keuntungan

Perusahaan (Profitabilitas) Return On Equity (ROE) di PT. Bank Muamalat

Indonesia Tbk periode 2011-2013 menunjukkan bahwa Penerbitan Sukuk

Mudharabah berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE), hal ini

dibuktikan oleh nilai thit > ttabel (4,317 > 1,812). Dengan nilai Signifikansi 0,002

< 0,05. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis nol (H0) ditolak atau dapat

dinyatakan bahwa variabel penelitian penerbitan sukuk Mudharabah (obligasi

syariah) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel tingkat keuntungan perusahaan (profitabilitas) Return On

Equity (ROE). Hal ini juga terlihat pada hasil koefisien determinasi sebesar

0,616% sedangkan 38,4% nya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada seluruh elemen yang berada dalam ruang lingkup Ekonomi

Islam (akademisi, praktisi, investor, dsb) supaya lebih serius memikirkan

perkembangan sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan,

agar dapat lebih mendatangkan profit yang signifikan bagi emiten maupun
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investor sehingga dapat memberikan maslahah bagi semua sektor ekonomi

secara syariah.

2. Untuk penelitian lanjutan, diharapkan untuk memperluas populasi yang

digunakan misalnya dengan memperluas tahun penelitian sampel, serta

menggunakan variabel yang lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah

variabel independen lain seperti variabel nonekonomi.

3. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik ditambahkan sampel penelitian baik

dari segi bank syariah atau dari segi laporan keuangannya sehingga dapat

mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

4. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya ditambah variabel faktor internal

maupun faktor eksternal lainnya, sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain

yang dapat mempengaruhi return on equity.
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