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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tabungan mudharabah. Dengan demikian menunjukan apabila inflasi 

menurun maka harga barang akan semakin menurun dalam suatu negara. 

Sehingga masyarakat akan lebih banyak menggunakan dananya untuk konsumsi, 

dengan kata lain konsumsi masyarakat meningkat. Memungkinkan masyarakat 

tidak mempunyai dana sisa atau uang lebih untuk ditabung. Dari penjelasan ini 

sesuai dengan hukum permintaan, jika harga semakin murah maka permintaan 

atau pembeli akan semakin banyak dan sebaliknya. 

2. Nilai Tukar (NT) tidak berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah, 

dimana melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar mengakibatkan 

masyarakat kurang tertarik untuk menyimpan uangnnya di perbankan dan 

masyarakat akan menginvestasikan dananya dalam bentuk asset lain sehingga 

jumlah simpanan dalam bentuk rupiah akan menurun pada perbakan syariah. 

3. Bi Rate (BIR) tidak berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah, 

apabila tingkat angka Bi rate rendah maka masyarakat akan lebih banyak 

meminjam uang ke bank konvensional dari pada menabung dibank syariah, 
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disebabkan tingkat suku bunga yang rendah, karena kebanyakan masyarakat 

indonesia pada umumnya melihat dari tingkat suku bunga. Jadi semakin banyak 

masyarakat yang meminjam uang ke bank, maka masyarakat setiap bulannya 

akan membayar ke bank atas pinjaman yang dilakukan beserta dengan bunga 

yang ditetapkan. Selain membayar pinjaman dan bunga ke bank masyarakat juga 

menggunakan dananya untuk konsumsi dalam kehidupannya sehari-hari. Maka 

masyarakat tidak mempunyai dana yang berlebih atau sisa dana untuk disimpan 

dalam bentuk tabungan.  

4. Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap tabungan 

mudharabah, produk domestik bruto merupakan indikator makro ekonomi yang 

dapat mempengaruhi tabungan bank syariah. Jika produk domestik naik, maka 

akan di ikuti peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk 

menabung ikut meningkat (Sukirno, 2003). Teori keynes menyatakan bahwa 

tabungan dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang 

diterima oleh masyarakat. Produk Domestik Bruto menunjukkan ukuran dari 

kinerja perekonomian, sehingga semakin tinggi angkanya maka semakin baik 

pula kinerja perekonomian suatu negara. Jika perekonomian negara sudah baik, 

pendapatan masyarakat juga akan membaik dan akan berdampak pada lancarnya 

kegitatan bank syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Apabila 

pendapatan  masyarakat meningkat maka masyarakat mempunyai kelebihan 

dananya untuk disimpan dalam bentuk tabungan. 
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5. Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh signifikan terhadap tabungan 

mudharabah, jumlah uang beredar adalah penawaran uang (money supply) adalah 

jumlah uang beredar dimasyarakat. Perkembangan jumlah uang beredar seiring 

dengan perkembangan ekonomi, biasanya bila perekonomian bertumbuh dan 

berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah. Semakin tinggi jumlah uang 

beredar dimasyarakat, maka masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya, hal ini membuktikan perekonomian suatu negara membaik, dan 

masyarakat mempunyai kelebihan dana sehingga dapat menyimpan uangnya 

dalam bentuk tabungan.  

6.   Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

maka saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan untuk memperbanyak sampel penelitian dengan mengikutsertakan 

UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), 

menambah teori-teori yang  mendukung penjelasan variabel-variabel 

penelitian, menambah variabel independen dan variabel dependen, serta 

memperpanjang periode penelitian sehingga diharapkan mendapatkan hasil 

yang akurat. 
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2. Bagi Perusahaan 

Bank Syariah diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan 

terkait kebijakan yang akan diambil untuk menghadapi atau mengantisipasi 

perubahan faktor makro ekonomi yang bisa terjadi sewaktu-waktu agar tidak 

menderita kerugian, Bank Syariah sebaiknya meningkatkan pelayanan prima 

serta memperluas jaringan kantor sehingga memudahkan masyarakat untuk 

bertransaksi syariah,   melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat luas 

secara efektif, maka akan dapat membangun persepsi masyarakat tentang 

Bank Syariah yang di anggap  memiliki kinerja yang profesional, sesuai 

dengan dengan prinsip syariah dan lebih adil terhadap nasabah. 

3. Bagi Masyarakat 

Disarankan menabung ke bank Syariah karena perusahaan yang telah terdaftar  

di Bank Umum Syariah  lebih banyak memberikan manfaat pada masyarakat 

dan umat islam pada khususnya dan yang terpenting lagi terhindar dari harta 

riba, juga perusahaan tersebut dapat dipastikan menjual produk yang halal 

karena telah di seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

 


