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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1.  Kesimpulan 

1. Dari nilai koefisien determinasi pada hasil estimasi variabel-variabel pada 

model, maka profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mampu 

dijelaskan oleh variabel-variabel Produk domestik Bruto (PDB), nilai tukar 

rupiah (KURS) terhadap terhadap US$, tingkat suku bunga (BI rate), dan 

Pajak. 

2. Variabel-variabel yang digunakan menjelaskan bahwa variable-variabel 

profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menunjukan arah pengaruh 

secara umum sesuai dengan hipotesis penelitian dan penelitian terdahulu. 

Produk domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, tingkat suku Bungan (BI 

rate) berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk, nilai tukar rupiah (KURS) berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan Pajak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk . 

3. Besarnya nilai koefisien variabel-variabel yang menjelaskan variable 

Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, adalah variabel Produk 

Domestik Bruto  (PDB), diikuti berturut-turut oleh variabel tingkat suku bunga 

(BI rate), variable nilai tukar (KURS), dan variabel pajak. 
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1.2. Saran-saran 

1. Untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitas, maka PT Bank Muamalat 

Indonesia Tbk harus melakukan perencanaan  pajak dengan tujuan untuk 

menekan beban pajak penghasilan bank. Dengan  melakukan  perencanaan  

pajak  yang  tepat  dan  legal,  bank akan mendapatkan laba bersih yang 

rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika  bank  tidak  melakukan  

perencanaan  pajak. 

2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk harus berupaya meningkatkan jasa jual beli 

valuta asing. Dalam situasi normal memperdagangkan valas pada dasarnya 

sangat menguntungkan karena dari transaksi ini menghasilkan keuntungan 

berupa selisih kurs, keuntungan dari selisih kurs akan meningkatkan 

profitabilitas bank. 

3. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk harus berhati-hati dalam menentukan 

besarnya bunga yang ditawarkan kepada masyarkat, karena tingkat suku bunga 

mempengaruhi jumlah dana yang ingin dipinjamkan dan jumlah dana yang 

akan dipinjamkan oleh pemilik dana. 

4. Bagi para peneliti yang berminat untuk mengkaji persoalan profitabilitas bank 

maka sebaiknya mempertimbangkan unsur pengaruh inflasi. 

 

 

 

 

 

 


