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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

secara simultan hasil uji F menunjukkan bahwa variabel bebas yang diteliti 

yaitu BI Rate, inflasi, bagi hasil, jumlah kantor cabang dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah 

pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2016 dengan hasil nilai Fhitung 

> Ftabel (12500 > 2,38). 

Secara parsial berdasarkan hasil pengolahan data variabel BI Rate 

menunjukan hasil Thitung  >  Ttabel  (3,058 > 2,004). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa BI Rate (X1) berpengaruh positif secara parsial terhadap  

jumlah deposito mudharabah (Y). Variabel Inflasi menunjukkan hasil Thitung  

< Ttabel  (-1,062  < 2,004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  variabel (X2) 

inflasi  berpengaruh negatif secara parsial terhadap  jumlah deposito 

mudharabah (Y).Variabel jumlah bagi hasil menunjukan hasil Thitung  <  

Ttabel  (0.685 <  2,004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  variabel  jumlah 

bagi hasil (X3) berpengaruh negatif secara parsial terhadap  jumlah deposito 

mudharabah (Y). Variabel jumlah kantor cabang Menunjukkan hasil Thitung  

<  Ttabel  (6,695< 2,004) Sehingga dapat disimpulkan bahwa  variabel  

jumlah kantor cabang (X4) berpengaruh negatif secara parsial terhadap  

jumlah deposito mudharabah (Y). Variabel ukuran perusahaan menunjukan 
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hasil Thitung  >  Ttabel  (91,246 > 2,004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  

variabel  ukuran perusahaan (X5) berpengaruh positif secara parsial 

terhadap  jumlah deposito mudharabah (Y). 

 

6.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, 

maka penulis mencoba mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat 

untuk masa mendatang di antaranya : Pertama bagi perbankan syariah, 

Perbankan syariah sebagai salah satu pilar pendukung perekonomian 

Indonesia selain perbankan konvensional. Peran tersebut dapat dilakukan 

dengan baik jika industri perbankan syariah memiliki volume usaha yang 

cukup ekonomis dalam menggerakkan sistem perekonomian Indonesia. 

Dengan adanya temuan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah deposito mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah 

masih sulit untuk lepas dari dampak ekonomi makro yang terjadi.  

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk evaluasi perkembangan  

sistem perbankan syariah agar tahan terhadap goncangan krisis dan dampak 

makroekonomi yang dapat terjadi kapanpun di Negara Indonesia khususnya 

pada produk deposito mudharabah dan sistem bagi hasilnya. Hal yang dapat 

dilakukan antara lain penguatan modal, memiliki langkah antisipasi 

menghadapi dampak krisis dan makroekonomi, adanya sumber daya insani 

dan manajemen yang handal, serta sosialisasi mengenai perbankan syariah 

kepada masyarakat luas. Kedua, Penelitian ini diharapkan menjadi informasi 

yang penting dan akan menambah wawasan serta pengetahuan bagi nasabah 
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bank syariah terutama terkait dengan produk deposito  mudharabah. Sehingga 

dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan 

investasi dalam bentuk deposito mudharabah. Ketiga, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi mengenai perbankan 

syariah bagi peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

meneliti tentang topik sejenis yaitu dana pihak ketiga (DPK) khususnya 

deposito mudharabah pada perbankan syariah. Selain itu juga dapat dijadikan 

bahan referensi tambahan bagi kepustakaan pihak kampus. Untuk peneliti 

selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah variabel seperti: PDB, FDR, 

ROA, ROE, dan lainnya. Periode penelitian dapat diperbaharui atau lebih 

lama agar hasil yang didapat lebih dapat menjelaskan berbagai fenomena 

yang terjadi berkaitan dengan penelitian ini. 


