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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel ROA tidak berpengaruh terhadap bagi hasil deposito

mudharabah, karena berdasarkan hasil SPSS pada tabel 4.6 diatas dapat

diketahui bahwa nilai thitung sebesar -1.937 dan nilai ttabel sebesar 2.048

dengan tingkat signifikan sebesar 0.063. Dimana nilai thitung -1.937 < ttabel

2.048 dengan tingkat signifikan 0.063 berada lebih besar dari α = 0.05 (0.063

> 0.05).

2. Secara parsial variabel FDR berpengaruh positif terhadap bagi hasil deposito

mudharabah, karena berdasarkan hasil SPSS  pada tabel 4.6 diatas dapat

diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2.693 dan nilai ttabel sebesar 2.048 dengan

tingkat signifikan sebesar 0.012. Dimana nilai thitung 2.693 > ttabel 2.048

dengan tingkat signifikan 0.012 berada lebih kecil dari α = 0.05 (0.012 <

0.05).

3. Secara parsial variabel BOPO tidak berpengaruh bagi hasil deposito

mudharabah, karena berdasarkan hasil SPSS pada tabel 4.6 diatas dapat



81

diketahui bahwa nilai thitung sebesar -1.407 dan nilai ttabel sebesar 2.048

dengan tingkat signifikan sebesar 0.170. Dimana nilai thitung -1.407 < ttabel

2.048 dengan tingkat signifikan 0.170 berada lebih besar dari α = 0.05 (0.170

> 0.05).

4. Secara simultan variabel ROA, FDR dan BOPO berpengaruh terhadap bagi

hasil deposito mudharabah, karena berdasarkan hasil SPSS pada tabel 4.7 di

dapat nilai F hitung sebesar 6.402 dengan tingkat signifikan sebsar 0.002 dan

Ftabel sebesar 2.947, karena Fhitung 6.402 > Ftabel 2.947 dengan tingkat

signifikan sebesar 0.002 berada lebih rendah dari α = 0.05.

5. Dari hasil SPSS untuk uji determinasi (R2) pada tabel 4.8 diperoleh nilai R

Square sebesar 0.407 atau 40.7% artinya bahwa sumbangan pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 40.7%,

sedangkan sisanya sebesar 59.3% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak

diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada bank

umum syariah di Indonesia dan hanya pada periode 2011-2014. Diharapkan

pada penelitian berikutnya dapat memperluas atau menambah sampel
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penelitian dari seluruh bank syariah yang ada di indonesia dengan periode

pengamatan yang lebih panjang agar dapat menjadi bahan perbandingan.

b. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen untuk

melihat keterkaitan antar variabel dan melihat pengaruhnya terhadap bagi

hasil deposito mudharabah. Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi bagi hasil deposito

mudharabah

c. Keterbatasan untuk mendapatkan referensi penelitian terdahulu dan referensi

buku sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini, sehingga

peneliti mendapat kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran

kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang penelitian ini kiranya dapat

menggunakan lebih banyak objek penelitian semua bank syariah yang ada

diindonesia dan menggunakan rentang waktu yang lebih lama, sehingga hasil yang

diperoleh dapat benar-benar dibuktikan dan memuaskan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menggunakan variabel independen yang

lebih banyak lagi. Dan lebih mengutamakan untuk menggunakan variabel yang

memberi pengaruh terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharobah.


