
73 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Islamic Ethical Identity Disclosure tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan. Artinya, IEID bukan merupakan faktor utama yang berpengaruh 

dalam meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Hal ini disebabkan oleh 

belum maksimalnya Bank-Bank Syariah di Indonesia melakukan keterbukaan 

akan praktek pengungkapan etis secara prinsip Islami.  IEID akan 

berpengaruh jika perusahaan itu sendiri menerapkan prinsip-prinsip syariah 

secara maksimal. Semakin  tinggi  nilai  IEID,  pada    akhirnya    akan    

menghasilkan  komitmen  dan  loyalitas  dari  para  stakeholder  pada  

perusahaan,  dimana  tujuan akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja 

keuangan. 

2. Agency Cost (AC) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Karena 

pada dasarnya, AC merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk 

membayar agen dalam memantau dan memastikan manajer bertindak 

konsisten sesuai dengan persetujuan kontrak antara manajer, prinsipal dan 

kreditur akan semakin memacu kinerja para agen (manajemen). Biaya-biaya 
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yang dikeluarkan tersebut, tidak berpengaruh pada pengelolaan aset 

perusahaan, melainkan lebih kepada modal atau ekuitas perusahaan. 

3. Intellectual Capital berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.  Artinya 

perusahaan memanfaatkan sumber daya intelektualnya secara efektif dan 

efisien sehingga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian keunggulan 

kompetitif serta nilai tambah, sehingga akan tercermin dalam peningkatan 

kinerja perusahaan.    

4. Dari hasil uji koefisien determinasi pada persamaan 1, diperoleh nilai R 

sebesar 0,131 atau 13,1% yang berarti bahwa adanya hubungan antara 

Kinerja Keuangan dengan variabel independennya. Koefisien determinasi R 

square adalah sebesar 0,131. Hal ini berarti bahwa variabel independen 

mampu menjelaskan varibel dependen sebesar 13.1% sedangkan sisanya 

86,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai keterbatasan – keterbatasan yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya agar mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih baik. Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian hanya 5 tahun sehingga 

mungkin kurang relatif dalam memberikan gambaran yang lebih baik lagi 

tentang fenomena yang terjadi dan dilihat dari hasil hipotesis yang 

menyebutkan bahwa variabel independen hanya dapat menjelaskan 



75 
 

variabel dependen sebesar 11,5% dan 3% dan sisanya dipengaruhi variabel 

lain diluar model penelitian yang diuji. 

2. Kinerja keuangan yang indikatornya hanya berdasarkan Return on Asset, 

sehingga mungkin kurang menggambarkan kinerja keuangan perbankan 

syariah secara maksimal. 

5.3 Saran 

 Dengan mempertimbangkan keterbatasan dari penelitian ini, diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat mempertimbangan untuk menambah memilih objek 

penelitian yang mungkin memiliki pengaruh lebih  besar terhadap variabel. 

Sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik lagi dapat menggunakan 

metode pengukuran lain atau mempertimbangkan untuk menambah variabel yang 

mungkin relevan. 


