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Abstrak  

 

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Ada beberapa variable makroekonomi yang mempengaruhi kinerja 

perbankan. Inflasi, merupakan salah satu dari beberapa variable makroekonomiyang paling 

banyak mendapat perhatian.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap profitabilitas pada 

Bank BNI Syariah.Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan tahunan dari 2015-

2019.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang 

digunakan adalah dari data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi 

sederhana yang meliputi uji asumsi klasik, yaitu : uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji 

autokorelasi. Pengujian hipotesis menggunakan uji hipotesis secara parsial (uji t) serta koefisien 

determinasi. Populasi dalam penelitian ini adalah PT. BNI Syariah.Teknik pengambilan sampel 

adalah laporan keuangan triwulan PT. BNI Syariah periode 2015-2019.  

Hasil penelitian menggunakan uji t ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap 

ROA dengan nilai Sig > 0,05 (0,055>0,05) dimana angka tersebut berada di atas level of 

signifikan yang digunakan yaitu (0,05). BI Rate tidak berpengaruh terhadap ROA dengan nilai 

Sig > 0,05 (0,798>0,05). Selain itu nilai R Square adalah 0,757 atau 75,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen yaitu inflasi berpengaruh 75,7% terhadap 

ROA, sedangkan nilai R Square BI Rate adalah 0,025 atau 2,5%. Hal ini menunjukan BI Rate 

tidak berpengaruh 2,5% terhadap ROA.     

 

Kata kunci:Inflasi, BI Ratedan ROA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. PENDAHULUAN 

 

Perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam 

perekonomian suatu negara.Hingga saat ini kehidupan perekonomian dunia tidak 

dapat dipisahkan dari dunia perbankan.Selain itu akitvitas perekonomian juga 

memanfaatkan perbankan sebagai media transaksi yang menjamin berjalannya suatu 

usaha atau bisnis. Dari kegiatan tersebut lembaga sebagai penyalur dan penghimpun 

dana menentukan baik tidak baik nya suatu negara. Jasa perbankan mengalami 

kemajuan yang cukup pesat dalam perkembangannya.  

Di era globalisasi ini kegiatan ekonomi berkembang diikuti pula dengan 

perkembangan lembaga keuangan (bank). Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

tentang perbankan disebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.2 Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan masalah dengan 

uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Untuk 

menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-

prinsip muamalah Islam, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap 

persoalan pertentangan bunga bank dengan riba.  

 Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menimbulkan permasalahan 

yang cukup rumit, keadaan ekonomi yang sebelumnya mengalami pertumbuhan yang 

pesat menjadi tidak stabil hal ini dikarenakan adanya inflasi.Sehingga sistem 

perekonomian menjadi tergoncang, akibatnya pergerakan sistem keuangan yang 

terjadi juga ikut terkena dampaknya terutama lembaga perbankan.Inflasi diartikan 

sebagai meningkatnya harga-harga secara terus-menerus.Semakin tinggi Inflasi 

semakin tinggi pula hargaharga barang dan jasa dalam perekonomian.Inflasi timbul 

karena adanya tekanan dari sisi penawaran (cost push inflation), dari sisi permintaan 

(demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi.  

       Inflasi sendiri merupakan fenomena ekonomi yang dampaknya sangat luas 

terhadap makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal, daya 



saing, tingkat bunga dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam 

mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan.  

       Penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bankpernah 

dilakukan oleh Molyneux & Thornton (1992) dengan menggunakan indikator 

Consumer Price Index (CPI) sebagai proksi dari inflasi. Hasilnya menunjukkan 

bahwa inflasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat keuntungan bank 

dalam kegiatannya.8 Pada sisi yang lain, juga dapatdijelaskan bahwa tingkat suku 

bunga dapat mempengaruhi profitabilitas dan kinerja bank syariah dalam kegiatan 

bisnisnya.          

Penelitian yang dilakukan oleh Adebola, et.al (2011) menyimpulkan bahwa kinerja 

pembiayaaan Bank Islamdi Malaysia dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, indeks 

harga produsen dan indeks harga saham. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia 

(BI Rate) merupakan variabel yang cukup penting dalam aktivitas perekonomian 

Indonesia, karena BI Ratemenjadi dasar bagi penetapan tingkat suku bungabagi 

perbankan konvensional ataupun nisbah bagi hasil bagi perbankansyariah.  

       Saat ini bank syariah di Indonesia diperkuat dengan landasan hukum yang 

memadai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, maka bank syariah 

semakin menunjukan perkembangan yang menggembirakan, baik secara 

kuantitasmaupun secara kualitas.Sehinga perbankan syariah mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun.10 Diawali oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang 

kemudian disusul oleh lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, seperti Bank 

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) dan Baitul Maal Wat-tamwil (BMT).11  

       Profitabilitas merupakan salah satu aspek mengukur kesuksesan manajemen 

dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha bank tersebut. Hasil dari 

aspek tersebut kemudian menghasilkan kondisi suatu bank yang dapat menilai kinerja 

keuangan apakah sudah baik atau belum. Rasio yang biasa digunakan untuk 

mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas adalah Return On Equity (ROE) dan 

Rerturn on Asset (ROA). Di samping itu ROA merupakan metode pengukuran yang 

paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya   



ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama 

perbankan. ROA digunakan untuk mengukur perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.  

       Alasan dipilihnya Return On Asset (ROA) sebagai ukuran kinerja adalah karena 

rasioini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan. Serta dapat juga diartikan perbandingan (rasio) laba 

sebelum pajak selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam 

periode yang sama. 

       Semakin besar ROA Bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank tersebut dansemakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. 

Tingkat profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor 

internal maupun eksternal. Faktor internal tersebut berupa faktor-faktor permodalan, 

kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Menurut Arsani 

faktorfaktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan diantaranya 

tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.  

       Menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk terhadap 

perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terhadap fungsi 

tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka dan fungsi dari unit 

perhitungan. Inflasi juga melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap 

menabung dari masyarakat (turunnya marginal propensity to save). Meningkatkan 

kecenderungan untuk belanja terutama untuk nonprimer dan barang-barang 

mewah.Dan mengarahkan investasi pada sektor yang non profuktif yaitu penumpukan 

kekayaan (hoarding).  

       Inflasi dapat berpengaruh terhadap perekonomian apabila inflasi yang parah tak 

terkendali (hiperinflasi) maka keadaan perekonomian menjadi kacau dan 

perekonomian di rasakan lesu. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk 

menabung, berinvestasi dan berproduksi berkurang. Hal ini di karenakan harga 

meningkat dengan cepat dan masyarakat akan kewalahan menanggung dan 

mengimbangi harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Dalam 

kenyataanya, inflasi tidak bisa di prediksi, masyarakat seringkali di kejutkan dengan 

kenaikan harga.  



 Inflasi dapat mempengaruhi kinerja dari perbankan, terutama terkait dengan 

alokasi kredit/pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah pembiayaan. Dalam 

perspektif produsen, semakin tingginya inflasi maka hal tersebut akan berakibat 

terjadinya kenaikan output di pasar. Kenaikan harga output tersebut apabila tidak 

diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, maka dapat menekan penjualan 

produk di pasar. Sehingga produsen akan kesulitan menjual barang yang 

dihasilkannya. Kondisi ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan, dimana sebagian dari dana yang ada merupakan dana yang diperoleh dari 

pinjaman bank.Sehingga dengan demikian semakin tingginya inflasi dapat 

mengakibatkan tingkat profitabilitas bank menjadi berkurang, karena adanya 

beberapa kredit/pembiayaan yang mengalami macet.  

        Untuk mengatasi masalah inflasi, Bank Indonesia selaku bank sentral akan 

mengeluarkan kebijakan moneter salah satunya adalah menaikan tingkat suku bunga 

atau BI Rate. Sasaran operasional dari kebijakan moneter yang di keuarkan oleh Bank 

Indonesia di cerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti 

oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit 

perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, 

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan  tingkat suku bunga atau BI Rate 

apabila inflasi di masa ke depan diperkirakan bisa melebihi sasaran yang telah 

ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke 

depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan di 

ikuti oleh bank konvensional yang akan menaikan suku bunga kredit, simpanan 

maupun investasi.  

       Menurut Adiwarman Karim, menyatakan bahwa BI Rate juga ikut 

mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika suku bunga BI naik, maka akan diikuti oleh 

naiknya suku bunga deposito yang berakibat langsung terhadap penurunan sumber 

dana pihak ketiga bank syariah. Penurunan DPK inisebagai akibat dari pemindahan 

dana masyarakat ke bank konvesional untuk mendapatkan imbalan bunga lebih 

tinggi. Apabila DPK turun maka profitabilitas bank syariah juga akan mengalami 

penurunan.18 Namun yang terjadi di PT. BNI Syariah adalah ketika BI Rate naik 



maupun turun, ROA BNI Syariah selalu stabil. Disini terjadi gap antara teori dengan 

fakta yang terjadi di lapangan.  

       Dalam konsep perbankan syariah, konsep bunga mendapatkan kritikan keras, 

karena bunga di pandang tidak adil, mengingat bunga menghilangkan keterkaitan 

antara untung dan rugi dengah resiko. Dalam konsep bank konvensional, bank harus 

menanggung resiko kegagalan usaha yang menyebabkan bank merugi, misalnya tidak 

dapat dijadikan rasio untuk tidak membayar bunga simpanan sebagaimana dijanjikan 

sebelumnya dan sebaliknya. Nasabah debitur dengan kebutuhan apa pun yang telah di 

fasilitasi dengan kredit harus tetap membayar kewajiban bunga kepada bank, tanpa 

dapat mengemukakan alasan apapun berkenan dengan risiko untung rugi bisnisnya.  

Bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memandang bunga sama 

dengan riba dan itu dilarang dalam Islam, sebagaimana di jekaskan dalam surat Al; 

Baqarah: 278;  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa 

riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman.  

       Tingkat suku bunga (BI rate) tidak mempunyai dampak signifikan terhadap 

profitabilitas bank syariah di Indonesia. Kenaikan BI rate tidak mempengaruhi bank 

syariah secara langsung. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaannya bank syariah 

tidak mengacu pada tingkat suku bunga yang di tetapka oleh Bank sentral.Selain itu, 

bank syariah juga telah melakukan beberapa kebijakan internal, diantaranya dengan 

menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan untuk mengantisipasi kenaikan BI rate.  

       Dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa hasil yang saling bertolak 

belakang dan terjadi ketidak tetapan terhadap hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang atas hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel terhadap 

profitabilitas bank syariah. Dengan melihat latar belakang tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga (BI 

Rate) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah".Studi Kasus dilakukan pada PT. BNI 

Syariah periode 2015-2019.     

 



B. Identifikasi Masalah  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Pergerakan inflasi dan BI Rate selama tahun 2015-2019 cukup fluktuatif.  

2. Terjadinya perbedaan teori dengan perbedaan kenyataan yang adapada PT. BNI 

Syariah  

 

C. Batasan Masalah  Agar penelitian ini fokus dan tidak meluas pada masalah-

masalah yang tidak terkait maka sangat diperlukan sebuah batasan. Adapun 

batasanbatasan masalah pada penelitian ini adalah:  

1. Pada penelitian ini peneliti hanya fokus pada Inflasi dan BI Rate.   

2. Profitabilitas diukur dengan ReturnOnAssets (ROA).   

3. Data yang dipakai adalah Inflasi, BI RateTahun 2015 – 2019 dan Laporan 

Keuangan pada PT. BNISyariah Tahun 2015 – 2019.   

 

D. Rumusan Masalah  Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan 

pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah:   

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap ROA pada PT. BNISyariah periode 2015-

2019 

2. Bagaimana pengaruh BI Rate terhadap ROA pada PT. BNI Syariah periode 2015-

2019 

 

II. PEMBAHASAN 

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari 

barang/komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu.Inflasi dapat di anggap 

sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan 

moneter yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus di bayarkan(nilai unit 

perhitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas dan jasa.  

       Inflasi yaitu kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, 

memengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Sedangkan menurut Milton 

Friedman dalam proporsinya yang terkenal mengatakan “inflasi selalu dan dimana 



pun merupakan fenomena moneter”. Ia menganggap bahwa sumber semua episode 

inflasi adalah tingkat pertumbuhan uang beredar yang tinggi. Hanya dengan 

mengurangi tingkat pertumbuhan uang beredar hingga tingkat yang rendah, inflasi 

dapat dihindari.  

       Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara 

umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu 

atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas 

kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.  

Inflasi menurut Bank Indonesia adalah meningkatnya hargaharga secara umum dan 

terus menerus.Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut 

inflasi kecuali bila   

 kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.  

Berdasarkan definisi di atas, ada 3 komponen yang harus di penuhi agar dapat di 

katakana terjadi inflasi yaitu:   

1) Kenaikan harga, Harga komoditas dikatakan naik jika terjadi lebih tinggi dari pada 

harga pada periode sebelumnya.   

2) Bersifat umum. Kenaikan harga suatu komoditas dalam dikatakan berdampak 

inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.   

3) Berlangsung terus menerus, yaitu kenaikan harga yang bersifat umum dan juga 

belum menimbulkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan inflasi 

dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan 

 

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dampaknya sangat besar terhadap ekonomi 

makro, pada dasarnya inflasi merupakan gejala kenaikan harga bareanbg-barang yang 

bersifat umum dan terus menerus.Menurut Ekawarna dan Fachrudinsyah,berdasarkan 

sebab, asal dan intensitasnya, inflasi dapat di golongkan sebagai berikut.36 Tabel 2.2 

Jenis-jenis Inflasi No Sudut tinjauan Jenis Inflasi Keterangan   

1   

Tingkat Inflasi  

Inflasi Ringan Lajunya kurang dari 10% Inflasi Sedang Lajunya antara 10%-30% 

Inflasi berat Lajunya antara 30%-100% Hyperinflasi Lajunya di atas 200%  



2 Sumber atau sebab  

Demand pull inflation Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat terhadap 

suatau barang yang kuat Cost puss inflation Inflasi yang timbul karena adanya 

kenaikan ongkos produksi. 3 Asal inflasi Domestic inflation Inflasi yang berasal dari 

dlam negeri(deficit anggaran dengan mencetak  Inforted inflation Inflasi yang berasal 

dari luar negeri(menaikan barang impor,kenaikan ongkos produksiyang berbahan 

impor) Tingkat inflasi Inflasi merayap Kenakan harganya hanya terjadi secara 

bertahap Hyperinflasi Kenaikan harga terjadi dengan cepat Sumber: Ekawara dan 

Fachrudinsyah Menurut Sukirno, berdasarkan sumber daan penyebab kenaikan harga- 

harga yang berlaku, inflasi di bedakan kepada 3 bentuk berikut:  

1) Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada negara yang 

berkembang dengan pesat. Kesempatan kera yang tinggi menciptakan 

tingkatpendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang 

melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang 

berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. 

 2) Inflasi desain biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang 

dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangatrendah.  

3) Inflasi di impor, inflasi ini terjadi apabila brarang-barang impor yang mengalai 

kenaikan harga memunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di 

perusahaan-perusahaan.  

Dalam batas-batas tertentu inflasi memang menguntungkan, karena pada dasarnya 

inflasi yang terkendali akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika 

Inflasi sudah masuk dalam taraf yang membahayakan, inflasi harus segera 

diatasi.Berikut cara-cara yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi.38 a. 

Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah di bidang 

keuangan (melalui bank sentral) untuk mengatur jumlah uang yang beredar di 

masyarakat agar sesuai  dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu sistem 

perekonomian. Bentuk kebijakan moneter yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

inflasi antara lain sebagai berikut. 

 1) Penetapan Cadangan Minimum (Reserve Requirement Policy). Bank sentral 

mewajibkan bank umum untuk menaruh sejumlah dananya, menurut persentase 



tertentu dari seluruh dana yang dihimpunnya di bank sentral. Bila bank sentral ingin 

memperkecil jumlah uang beredar di masyarakat, bank sentral bisa menaikkan tingkat 

cadangan minimumyang harus dipenuhi oleh bank umum. Dengan demikian, dana 

yang dapat disalurkan oleh bank umum semakin kecil, dan pada akhirnya jumlah 

uang beredar semakin sedikit. 

 2) Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation). Bank sentral juga dapat 

melakukan intervensi di pasar uang melalui operasi pasar terbuka. Intervensi ini 

antara lain dilakukan dengan menjual berbagai surat berharga seperti obligasi, SBI, 

dan SBPU. Dengan demikian, uang masyarakat akan tersedot ke bank sentral 

sehingga jumlah uang beredar akan berkurang.  

3) Kebijakan Diskonto (Discount Policy). Sebagai the lender of last resort atau 

pemberi pinjaman terakhir, bank sentral dapat meminjamkan dananya kepada bank 

umum yang mengalami kesulitan likuiditas, dengan mengenakan tingkat bunga 

(discount rate) tertentu. Untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menaikkan 

tingkat bunga peminjaman yang dikenakan kepada bank umum. Akibatnya, bank 

umum akan mengurangi jumlah peminjaman uangnya kepada bank sentral sehingga 

jumlah uang yang beredar semakin sedikit.   

 

III. KESIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, BI Rate terhadap 

Profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah periode 2015-2019. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. 

Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah 

periode 2015-2019 dengan nilai sebesar 5,5% 2. BI Ratetidak berpengaruh signifikan 

terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah periode 2015-2019 dengan nilai sebesar 

79,8% . 

 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan saran-saran terhadap pihak-

pihak yang terlibat, diantaranya:   

1. Bagi Praktisi,  Diharapkan untuk BNI Syariah agar selalu menjaga tingkat Inflasi, 

BI Rate, agar selalu dibatas minimal, tidak menurun bahkan selalu lebih baik tiap 



tahunnya karena kedua variabel yang telah disebutkan diatas akan mempengaruhi 

profitabilitas bank tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi banyaknya nasabah 

yang akan ke BNI Syariah dan menanamkan modalnya di BNI Syariah.   

2. Bagi peneliti  Selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu 

meneliti secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, misalnya 

dengan menambahkan variabel independen lain yang mempengaruhi Profitabilitas. 

Karena masih banyak variabel di luar penelitian ini yang mungkin mempengaruhi 

Profitabilitas.     
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