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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh biaya opersional terhadap pendapatan

operasional, Capital Adequacy Ratio, Return On Equity, dan Retun On Asset

terhadap nisbah bagi hasil deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri

periode 2007-2014 sebanyak 32 sampel selama 8 periode. Penelitian ini

menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan penelitian

empiris diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t

(secara parsial) dapat disimpulkan bahwa:

a) Variabel BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan

Operasiona) Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa

thitung sebesar -1.953 dan ttabel sebesar 2.051 sehingga thitung < ttabel dan

dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel BOPO nilai sebesar

0.061  diatas dari nilai signifikan sebesar 0.05 sehingga dapat di

simpulkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap nisbah bagi

hasil deposito mudharabah.

b) Variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) Berdasarkan hasil

pengolahan data menunjukkan bahwa thitung sebesar -2.138 dan ttabel

sebesar 2.051 sehingga thitung < ttabel dan dilihat dari tingkat

signifikansinya, variabel CAR nilai sebesar 0.042  dibawah dari
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signifikan sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa CAR

berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil deposito mudharabah.

c) Variabel ROA (Return On Asset) Berdasarkan hasil pengolahan data

menunjukkan bahwa thitung sebesar -0.012 dan ttabel sebesar 2.051

sehingga thitung < ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel

ROA nilai sebesar 0.991 diatas dari signifikan sebesar 0.05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap nisbah

bagi hasil deposito mudharabah.

d) Variabel ROE (Return On Equity) Berdasarkan hasil pengolahan data

menunjukkan bahwa thitung sebesar -2.596 dan ttabel sebesar 2.051

sehingga thitung < ttabel dan dilihat dari tingkat signifikansinya, variabel

ROE nilai sebesar 0.015 di bawah dari signifikan sebesar 0.05

sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap

nisbah bagi hasil deposito mudharabah.

b. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F

(secara simultan) dapat disimpulkan bahwa variabel biaya operasional

terhadap pendapatan operasional, Capital Adequacy Ratio, Return On

Equity dan Retun On Asset berpengaruh secara simultan terhadap nisbah

bagi hasil deposito mudharabah dengan nilai F hitung 6.063 > F table 2.727.

c. Nilai R2 sebesar 0.473 yang berarti bahwa sebesar 47.3% nisbah bagi hasil

dapat dijelaskan oleh variabel biaya operasional terhadap pendapatan

operasional (X1), capital adequacy ratio (X2), retun on asset (X3) dan
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Return On Equity (X4). Sedangkan sisanya sebesar 52.7% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak terdapat di dalam model penelitian ini .

B. Saran

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam penelitian yang selanjutnya tidak

hanya menggunakan deposito Mudharabah, tapi juga produk funding lainnya.

b. Diharapkan menggunakan variabel independen lain yang dinilai berpengaruh

terhadap Nisbah bagi hasil deposito Mudharabah.

c. Diharapkan untuk menambah objek penelitian yang lebih banyak dan tahun

pengamatan yang lebih baru.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan mendapatkan referensi penelitian terdahulu sebagai bahan

acuan, Keterbatasan buku-buku referensi yang dibutuhkan penulis terutama dalam

penulisan skripsi yang berkaitan Akuntansi Syariah membuat penulis sedikit

mendapat kendala dalam teori telaah pustaka.


