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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Pengaruh variabel 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, Suku Bunga Deposito Bank Umum, 

Inflasi, Likuiditas (FDR), dan Tingkat Imbalan SBISterhadap Jumlah Simpanan 

Deposito Mudharabah, pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015.   

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebesar 44 perusahaan 

dalam penelitian selama tahun 2012 – 2015 yang memenuhi kriteria-kriteria 

pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan unit 

analisisnya adalah laporan tahunan (Annual Report) dari 11 bank umum syariah 

yang menjadi sampel.  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariahmemiliki 

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

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Jumlah Simpanan 

Deposito Mudharabah. Hal ini mendukung H1 yang menyatakan bahwa 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariahberpengaruh signifikan terhadap 

Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah.Bagi hasil deposito mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah dikarenakan 

para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi 

oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin 
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besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito 

yang disimpan bank. 

2. Secara parsial variabel Suku Bunga Deposito Bank Umum independen 

memiliki tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,194, dan tidak berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Jumlah Simpanan 

Deposito Mudharabah. Hal ini tidak  mendukung H2 yang menyatakan bahwa 

Suku Bunga Deposito Bank Umum berpengaruh signifikan terhadap Jumlah 

Simpanan Deposito Mudharabah.Perubahan yang terjadi pada suku bunga 

deposito bank umum tidak mempengaruhi jumlah simpanan deposito 

mudharabah bank syariah.Artinya besar kecilnya Suku Bunga Deposito tidak 

memberi pengaruh terhadap simpanan mudharabah.Penghimpunan dana 

berupa simpanan yang nantinya di salurkan untuk kegiatan pembiayaan 

dengan akad yang disepakati dimana pembagian keuntungan dalam perbankan 

syariah menggunakan bagi hasil. Pada bank syariah tidak diperbolehkan 

menggunakan sistem bunga karena sesuai dengan prinsip Islam dikatakan 

bahwa bunga merupakan riba dan diharamkan oleh Islam. 

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

sebesar 0,837, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah. Hal ini tidak 

mendukung H3 yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah.Artinya tinggi rendahnya 

inflasi tidak memberi pengaruh terhadap simpanan mudharabah. Hal ini 

dikarenakan transaksi dalam perbankan syariah menggunakan sistem bagi 

hasil dimana besar kecilnya pengembalian yang didapat nasabah sesuai 
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dengan kesepakatan antara bank dan nasabah di awal perjanjian serta bagi 

hasil yang diberikan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha 

yang dikelola oleh nasabah (mudharib). 

4. Secara parsial variabel Likuiditas (FDR) memiliki tingkat signifikan diatas 

0,05 yaitu sebesar 0,114, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah. Hal ini 

mendukung H4 yang menyatakan bahwa Likuiditas (FDR)tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah.Tingginya FDR 

bank dapat diartikan bahwa likuiditas bank tersebut semakin rendah. Hal ini 

dapat mempengaruhi nasabah dalam memilih dimana akan menyimpan 

dananya. Akan tetapi, tidak semua nasabah melihat informasi FDR sebagai 

suatu acuan utama dalam memilih dimana nasabah akan menyimpan dananya. 

5. Secara parsial variabel Tingkat Imbalan SBIS memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,039, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah. Hal ini 

mendukung H5 yang menyatakan bahwa Tingkat Imbalan SBISberpengaruh 

signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah.Bahwa jika 

imbalan SBIS naik akan menyebabkan meningkatnya jumlah deposito 

mudharabahpada bank syariah, sedangkan apabila imbalan SBIS menurun 

maka mengalami penurunan jumlah deposito mudharabahpada bank syariah. 

6. Secara simultan Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, Suku Bunga 

Deposito Bank Umum, Inflasi, Likuiditas (FDR), dan Tingkat Imbalan 

SBISmemiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,009dan berhasil 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Jumlah Simpanan 
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Deposito Mudharabah. Hal ini mendukung H6 yang menyatakan bahwa 

Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, Suku Bunga Deposito Bank 

Umum, Inflasi, Likuiditas (FDR), dan Tingkat Imbalan SBISberpengaruh 

terhadap  Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah. 

7. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,324 atau 32,4%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 32,4% dari variabel Tingkat 

Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, Suku Bunga Deposito Bank Umum, 

Inflasi, Likuiditas (FDR), dan Tingkat Imbalan SBISterhadap Jumlah 

Simpanan Deposito Mudharabah. Sedangkan sisanya 67,6% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran  

Hasil penelitian ini merupakaninformasi yang perlu dipertimbangkan oleh 

bank syariah, akademis dannasabah. Peneliti menyarankan untuk diperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Bank Syariah 

Dengan adanya temuan bahwa Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, 

Suku Bunga Deposito Bank Umum, Inflasi, Likuiditas (FDR), dan Tingkat 

Imbalan SBIS berpengaruh terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah, 

dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Di kalangan praktisiperbankan 

syariah, masih sedikit kalangan yang memperhatikan instrumeninternal yang 

justru mereka anggap kurang diperhatikan oleh para nasabahdalam menentukan 

pilihannya terhadap perbankan syariah. Tingkatimbalan SBIS memang tidak 

ditampilkan secara langsung ke mukamasyarakat, akan tetapi laporan yang 
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disediakan oleh Bank Indonesiadalam publikasinya sedikit banyak membawa 

pengaruh kepadamasyarakat dalam menentukan pilihannya terhadap perbankan 

syariah.Olehkarena itu bagi para praktisi diharapkan mampu untuk 

meningkatkankinerja perbankannya secara positif dengan tujuan apabila dihitung 

dalamskala nasional, performa perbankan syariah secara keseluruhan pun 

akanmenjadi positif. Hasil penelitian ini dapat bermanfaatuntuk evaluasi 

perkembangan sistem perbankan syariah serta sebagai bahan awal kajian dalam 

menentukanmetode kebijakan moneter sistem syariah. 

2. Bagi Nasabah 

Dengan adanya temuan bahwa Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, 

Suku Bunga Deposito Bank Umum, Inflasi, Likuiditas (FDR), dan Tingkat 

Imbalan SBIS berpengaruh terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah, 

dengan tingkat kontribusi yang berbeda-beda. Variabel inflasi merupakanukuran 

minat menabung nasabah, dengan menabung tentunya inflasi dapatditekan secara 

bersama-sama. Akan tetapi dalam memilih jenis perbankantentunya banyak faktor 

yang dipertimbangkan. Dalam perbankan syariahmisalnya, nasabah melihat 

besarnya bagi hasil yang diberikan bank syariahtersebut selain itu nasabah juga 

masih terpengaruh oleh besarnya sukubunga yang diberikan bank konvensional 

sebagai pemicu merekamenyimpan uangnya dibank tersebut. Penelitian ini 

diharapkan menjadiinformasi yang akan menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi nasabahbank. Sehingga dapat dijadikan pedoman sebagai pengambilan 

keputusandalam berinvestasi yang dapat memberikan tingkat keuntungan yang 

sesuaidengan harapan investor. 
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3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini akan menambah kepustakaan di bidang manajemenperbankan 

dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambahwawasan 

pengetahuan, khususnya tentang jumlah deposito mudharabah.Untuk penelitian 

selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah variabel darifaktor internal maupun 

eksternal bank, misalnya: Capital Adequacy Ratio,Financing to Deposit Ratio, 

Return On Asset, PDB, tingkat pengangguran, kurs, ukuran bank dan lainnya. 

Selain itu juga bisa denganmenambah instrumen pembiayaan bank syariah seperti 

pembiayaan bagihasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya empat tahun yakni dari 2012-2015 

dan jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 11 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya lima variabel 

dependen saja yakni Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah, Suku Bunga 

Deposito Bank Umum, Inflasi, Likuiditas (FDR), dan Tingkat Imbalan SBIS. 


