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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengaruh

laporan keuangan, akuntansi syariah, dan bagi hasil terhadap keinginan

nasabah berinvestasi mudharabah di Bank BRI Syariah cabang utama

Pekanbaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nasabah yang

ada pada Bank BRI Syariah cabang utama Pekanbaru yang memenuhi kriteria-

kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitan ini.

Berdasarkan dari data survei dan Dari hasil analisis data, pengujian

hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini

sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor akuntansi syariah dapat

mempengaruhi nasabah untuk berinvestasi pada bank  BRI syariah, dan

diantaranya faktor tersebut adalah penerapan laporan keuangan, penerapan

akuntansi syariah, penerapan bagi hasil.

2. Dari analisis regresi didapat persamaan Y= 8,130+0,417 X1+0,289

X2+0,054X3 dari persamaan tersebut dapat diketahui X1,X2 dan X3

bertanda positif yang menunjukan  bahwa hubungan antara variabel bebas

adalah searah dan berpengaruh secara signifikan terhadap keinginan

nasabah untuk berinvestasi.

3. Pada variabel laporan keuangan dengan menggunakan uji t diketahui,

variabel laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap keinginan

nasabah berinvestasi mudharabah.
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4. Pada variabel akuntansi syariah dengan menggunakan uji t diketahui

akuntansi syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan nasabah

berinvestasi mudharabah, artinya nasabah belum banyak mengetahui

sistem penerapan akuntansi syariah.

5. Pada variabel bagi hasil dengan menggunakan uji t diketahui variabel bagi

hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan nasabah

berinvestasi mudharabah, artinya setiap nasabah berinvestasi juga ingin

memperoleh keuntungan, sedangkan bagi hasil dalam sistem syariah

keuntungan dari dana yang akan diinvestasikan sudah ditentukan diawal

perjanjian(akad).

6. Pada variabel laporan keuangan, akuntansi syariah dan bagi hasil

menggunakan uji f diketahui f hitung (6,818) > f tabel (2,752) dengan tingkat

signifikan 0,000 artinya seluruh variabel independen secara simultan

mempengaruhi keinginan nasabah berinvestasi mudharabah di bank BRI

Syariah cabang utama Pekanbaru.

7. Dari Koefisien Determinan diperoleh nilai R2 sebesar 0,248. Koefisien ini

menunjukkan bahwa 24,8% variabel laporan keuangan dalam keinginan

nasabah berinvestasi mudharabah dapat dijelaskan oleh laporan keuangan

(X1), akuntansi syariah (X2), bagi hasil  (X3). Sedangkan 24,8% diperoleh

oleh variabel lain yang tidak dijelaskan di dalam model penelitian.
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6.2  Saran

1) Dalam penelitian skripsi ini penulis baru membahas 3 variabel yang

dijadikan faktor keinginan nasabah berinvestasi mudharabah, dan untuk

penelitian skripsi selanjutnya tentang faktor-faktor keinginan nasabah

berinvestasi mudharabah untuk lebih baik lagi.

2) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang sama,

dengan menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga hasil

kesimpulan akan menjadi lebih digeralisasikan.


