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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari tingkat bagi hasil, 

ukuran bank syariah dan inflasi terhadap simpanan mudharabah pada Bank Umum 

Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2012 – 2016. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel tingkat bagi hasil memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap simpanan mudharabah. Hal ini 

mendukung H1 yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh 

terhadap simpanan mudharabah. 

2. Secara parsial variabel ukuran bank syariah memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap simpanan mudharabah. Hal ini 

mendukung H2 yang menyatakan bahwa ukuran bank syariah berpengaruh 

terhadap simpanan mudharabah. 

3. Secara parsial variabel inflasi memiliki tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu 

sebesar 0,869, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap simpanan mudharabah. Hal ini tidakmendukung H3 

yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap simpanan 

mudharabah. 
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4. Secara simultan tingkat bagi hasil, ukuran bank syariah dan inflasi memiliki 

tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap simpanan 

mudharabah. 

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,409 atau 40,9%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 40,9% dari 

variabel tingkat bagi hasil, ukuran bank syariah dan inflasi terhadap 

simpanan mudharabah.. Sedangkan sisanya 59,1% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode ini hanya 5 (lima) tahun yakni dari 2012 – 2016. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya 3 (tiga) 

variabel dependen saja yakni tingkat bagi hasil, ukuran bank syariah dan 

inflasi. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Bagi perbankan syariah, hendaknya lebih meningkatkan kualitas layanan 

dan produk, karena sebagian dari masyarakat lebih memilih bank syariah 
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karena pertimbangan faktor kenyamanan dan keamanan dalam 

bertransaksi keuangan terutama yang berprinsip syariah. 

2. Bagi pihak pemerintah, khususnya otoritas moneter diharapkan lebih 

memperhatikan dan meninjau kembali kebijakan yang telah diterapkan 

dunia perbankan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambahkan variabel independen 

lain yang dapat mempengaruhi simpanan mudharabah  


