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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Simpanan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap FDR(Financing to 

Deposit Ratio). Dikarenakan nilai probabilitas nya lebih kecil dari taraf 

signifikansi 5%. Jadi apabila simpanan masyarakat yang semakin banyak 

dan diimbangi dengan besarnya pembiayaan maka tingkat FDR (Financing 

to Deposit Ratio) akan meningkat. 

2. Deposito mudharabah tidak berpengaruh terhadap FDR (Financing to 

Deposit Ratio). Dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari taraf 

signifikansi 5%. Jadi apabila nasabah yang mendapat penghimpunan dana 

berupa deposito mudharabah di perusahaan tersebut dan taat dalam 

pengembaliannya maka tingkat FDR (Financing to Deposit Ratio) akan 

meningkat. 

3. Aktiva produktif berpengaruh signifikan terhadap FDR (Financing to 

Deposit Ratio). Dikarenakan nilai probabilitas nya lebih kecil dari taraf 

signifikansi 5%. Jadi apabila bank syariah mampu memaksimalkan dalam 

melakukan pembiayaan ke masyarakat ataupun ke sektor riil maka FDR 

(Financing to Deposit Ratio) akan meningkat. 

4. NOM (Net Operating Margin) tidak berpengaruh terhadap FDR (Financing 

to Deposit Ratio). Dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari taraf 
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signifikansi 5%. Jadi apabila semakin efektif aktiva produktif (PYD) dalam 

menghasilkan laba, maka FDR (Financing to Deposit Ratio) akan 

meningkat. 

5. Simpanan Masyarakat, Deposito Mudharabah, Aktiva Produktif (PYD) dan 

NOM (Net Operating Margin) bersama-sama memberikan pengaruh 

terhadap FDR (Financing to Deposit Ratio). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberi saran sebagai berikut: 

1. Kepada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini hendaknya 

menggunakan data bulanan, semester atau tahunan, menimbang pada penelitian 

ini penulis menggunakan data triwulan. 

2. Kepada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini hendaknya 

menggunakan jenis penelitian sekunder dengan objek penelitian nya perbankan 

syariah BUMN di Indonesia. 

3. Kepada peneliti yang hendak meneliti dari yang telah penulis teliti ini, 

hendaknya menambahkan atau mengganti dengan variabel lain. Sebagai saran 

bagi peneliti hendaknya variabel yang di tambah: variabel CAR dan NPF. 

Adapun sebagai alasan peneliti adalah dikarenakan dua variabel tersebut 

termasuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi FDR(Financing to Deposit 

Ratio). 

 

 


