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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengaruh BI Rate, tingkat

bagi hasil, tingkat likuiditas, inflasi dan ukuran bank terhadap jumlah deposito

mudharabah, menggunakan data time series oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada

januari 2009 - oktober 2011. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi

linear berganda, dari pembahasan yang telah diuraikan di atas berdasarkan data

yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi

ini maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji-t (secara

parsial) dapat disimpulkan bahwa:

a. Variabel BI Rate berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah

dilihat dari nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,320 > 2,0484), dengan

tingkat signifikan sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05, dapat dilihat dari

nilai signifikasi (Sig < 0,05).

b. Variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito

mudharabah dengan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,101 < 2,0484),

dengan tingkat signifikan sebesar 0,920 lebih besar dari 0,05, dapat

dilihat dari nilai signifikasi (Sig < 0,05).

c. Variabel likuiditas (FDR) tidak berpengaruh terhadap deposito

mudharabah dengan nilai thitung lebih besar dari -ttabel (-0,513 > -2,0484),
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dengan tingkat signifikan sebesar 0,612 lebih besar dari 0,05, dapat

dilihat dari nilai signifikasi (Sig < 0,05).

d. Variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah

dengan nilai thitung lebih kecil dari -ttabel (-2,271 < -2,0484), dengan

tingkat signifikan sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05, dapat dilihat dari

nilai signifikasi (Sig < 0,05).

e. Variabel ukuran bank berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah

dengan nilai thitung < ttabel (14,340 > 2,0484), tingkat signifikan sebesar

0,000 lebih kecil dari 0,05, dapat dilihat dari nilai signifikasi (Sig < 0,05).

2. Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan uji-F (secara

simultan) didapat nilai Fhitung sebesar 139,177 dan nilai Ftabel sebesar 2,5581.

Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel (139,177> 2,5581), dengan melihat nilai

signifikasi (Sig < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel

BI Rate, tingkat bagi hasil, likuiditas, inflasi, dan ukuran bank berpengaruh

terhadap jumlah deposito mudharabah.

3. Nilai R Square atau nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,961 atau

96,1%. Hal ini berarti variabel independen yang terdiri dari BI Rate, tingkat

bagi hasil, tingkat likuiditas, inflasi, dan ukuran bank mampu menjelaskan

variasi variabel dependen (deposito mudharabah) sebesar 96,1%, sedangkan

sisanya sebesar 3,9% (100% - 96,1%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh

faktor lain diluar variabel yang diteliti.
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6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dan keterbatasan penelitian yang

ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel satu perbankan syariah maka

diharapkan pada penelitian berikutnya dapat mengambil sampel beberapa

bank syariah sehingga dapat membandingkan antara bank syariah yang satu

dengan yang lain.

2. Dalam penelitian ini data times series yang digunakan masih terbatas. Oleh

karena itu diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan data

times series dengan periode yang lebih panjang.


