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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji variabel secara parsial, variabel BI rate tidak berpengaruh 

dan tidak signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah yang 

berarti tinggi-rendahnya BI rate yang di tetapkan Bank Indonesia dalam 

dari tahun 2012-2015 tidak memiliki pengaruh individual terhadap 

penghimpunan deposito mudharabah.  

2. Berdasarkan uji variabel secara parsial, variabel inflasi tidak berpengaruh 

dan tidak signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah yang 

berarti tinggi-rendahnya inflasi yang terjadi dalam dari tahun 2012-2015 

tidak memiliki pengaruh individual terhadap penghimpunan deposito 

mudharabah. 

3. Berdasarkan uji variabel secara parsial, variabel kurs tidak berpengaruh 

dan tidak signifikan terhadap penghimpunan deposito mudharabah yang 

berarti tinggi-rendahnya kurs yang di tetapkan Bank Indonesia dalam dari 

tahun 2012-2015 tidak memiliki pengaruh individual terhadap 

penghimpunan deposito mudharabah. 

4. Berdasarkan uji variabel secara parsial, variabel tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah berpengaruh dan signifikan terhadap penghimpunan deposito 

mudharabah, yang berarti tinggi-rendahnya tingkat bagi hasil deposito 
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mudharabah yang menjadi hak nasabah dari tahun 2012-2015 memiliki 

pengaruh individual terhadap penghimpunan deposito mudharabah. 

5. Berdasarkan uji variabel secara simultan (Uji Statistik F), variabel BI rate, 

inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah secara bersama-

sama berpengaruh dan signifikan terhadap penghimpunan deposito 

mudharabah pada bank umum syariah tahun 2012-2015. 

6. Hasil uji koefisien determinasi (adjusted R square/  ) menunjukkan 

bahwa perubahan nilai variabel dependen penghimpunan deposito 

mudharabah (Y) dipengaruhi oleh variabel BI rate, inflasi, kurs dan 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebesar 96,5%, sedangkan sisanya 

3,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

maka saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak sampel 

penelitian dengan mengikutsertakan UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS 

(Bank Perkreditan Rakyat Syariah), menambah penjabaran teori-teori yang 

mendukung penjelasan variabel-variabel penelitian, menambah variabel 

independen dan memperluas variabel dependen seperti dana pihak ketiga 

serta memperpanjang periode penelitian sehingga diharapkan akan 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 
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2. Bagi perbankan, tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang ditawarkan 

perlu ditingkatkan, selain itu diharapkan setiap bank umum syariah dapat 

menawarkan produk investasi baru misalnya deposito mudharabah dalam 

bentuk mata uang asing seperti US Dollar dan mata uang asing lainnya, 

agar nasabah dan calon nasabah lebih tertarik dan tetap loyal menyimpan 

dananya di bank umum syariah, sehingga penghimpunan deposito 

mudharabah dapat terus mengalami kenaikan.  

3. Bagi masyarakat, disarankan kepada investor dan calon investor bank 

umum syariah untuk selalu mengamati perkembangan kinerja bank umum 

syariah dan mengikuti perkembangan keadaan makro ekonomi seperti BI 

rate, inflasi dan kurs nilai tukar, karena hal ini memiliki efek sistemik 

terhadap kinerja suatu perbankan, sehingga diharapkakan investor dan 

calon investor dapat menentukan di mana sebaiknya menginvestasikan 

dananya. 


