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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruhDana Pihak Ketiga (DPK), 

pembiayaan dan tingkat likuiditas BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru terhadap 

pertumbuhan aset  pada BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. Hasil evaluasi 

model penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa 

simpulan antara lain: 

1. Bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset  

pada BMT Ittihad Rumbai Pekanbaru, artinya untuk meningkatkan 

pertumbuhan aset  pada BMT Ittihad Rumbai Pekanbaru maka pihak 

pertumbuhan aset  pada BMT Ittihad Rumbai Pekanbaru harus terus 

menghimpun atau meningkatkan jumlah dana pihak ketiga yang diterima 

oleh BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

2. Bahwa pertumbuhan pembiayaan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

aset  pada BMT Ittihad Rumbai Pekanbaru, artinya untuk meningkatkan 

pertumbuhan aset BMT Ittihad Rumbai Pekanbaru maka pikahk 

manajemen dari BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru harus  terus 

meningkatkan pertumbuhan pembiayaan yang telah dilakukan BMT AL 

Ittihad Rumbai Pekanbaru selama ini. 

3. Bahwa tingkat likuiditas BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru tidak 

memberikan dampak atau pengaruh yang linier terhadap pertumbuhan 
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aset BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru yang terbukti pada hasil 

penelitian pada rentang waktu 4 tahun dari 2012 – 2015 tingkat likuiditas 

BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru mengalami penurunan dan 

peningkatan akan tetapi pertumbuhan aset BMT AL Ittihad Rumbai 

Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-

rata peningkatan pertumbuhan aset sebesar 20,99%. 

 

6.2 Saran  

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  bahwa  dana pihak 

ketiga (DPK) telah terbukti  membawa  pengaruh  yang  positif  terhadap  

pertumbuhan aset  pada BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru dan pembiayaan juga 

memberikan pengaruh pada pertumbuhan aset  pada BMT AL Ittihad Rumbai 

Pekanbaru,  maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu DPK, 

pembiayaan dan tingkat likuidtas. Oleh karena itu diharapkan pada 

penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar 

dapat menambahkan indikator-indiktor lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi pertumbuhan aset  pada BMT AL Ittihad Rumbai 

Pekanbaru. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan supaya dapat lebih meningkatkan pertumbuhan aset  pada 

BMT AL Ittihad Rumbai Pekanbaru. 
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3. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang 

lebih luas (dengan membandingkan beberapa BMT) atau lingkup di 

daerah lain yang berbeda karakteristiknya. 

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode 

wawancara serta keterbukaan dalam penelitian, agar data yang diperoleh 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 

 

 


