
BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Bagi Hasil dan

Dependency Ratio terhadap Jumlah DPK yang dihimpun oleh Bank Muamalat

Pekanbaru selama 2003 – 2012. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagi Hasil (X1) berhubungan positif dan berpengaruh signifikan

terhadap DPK Bank Muamalat Pekanbaru. Hal ini berarti semakin besar

Bagi hasil bank maka akan mempengaruhi peningkatan DPK yang

dihimpun Bank Muamalat Pekanbaru, sedangkan apabila terjadi

penurunan jumlah Bagi hasil juga akan menyebabkan turunnya DPK

yang dihimpun Bank Muamalat.

2. Dependency Ratio (X2) Berhubungan negatif dan tidak berpengaruh

signifikan terhadap DPK yang dihimpun Bank Muamalat Pekanbaru.

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya dependency ratio tidak

memiliki pengaruh terhadap DPK yang dihimpun Bank Muamalat

Pekanbaru, karena masyarakat sudah memiliki kesadaran akan

pentingnya menabung. Sehingga berapapun jumlah tanggungannya akan

tetap ada yang tersedia untuk ditabung.

3. Uji F berdasarkan hasil estimasi dapat diketahui bahwa secara simultan

Bagi Hasil dan Dependency Ratio berpengaruh signifikan terhadap
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DPK. Ini berarti apabila terjadi perubahan pada Bagi Hasil dan

Dependency Ratio secara bersama – sama akan menyebabkan perubahan

pada nilai DPK Bank Muamalat Pekanbaru.

4. Koefisien Determinasi (R2) adalah cukup besar mendekati satu. Artinya,

variabel Bagi Hasil dan Dependency Ratio secara bersama – sama

menjelaskan variabel DPK yang dihimpun Bank Muamalat Pekanbaru,

Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

dalam model estimasi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis pengaruh beberapa variabel yaitu Bagi Hasil dan

Dependency Ratio dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Regulator

Pemerintah sebagai regulator diharapkan bisa meningkatkan

dukungannya pada Bank Syariah  yang saat ini perkembangan bank

syariah tersebut sudah pesat. Dukungan ini bisa dilakukan dengan

sosialisasi terhadap masyarakat.

2. Bagi Bank Syariah

Bank syariah sebagai lembaga bisnis sudah memperlihatkan

kemampuannya bersaing dengan bank konvensional. Oleh sebab itu

Bank Syariah harusnya bisa merebut pasar rasional. Dengan merebut

pasar rasional bank bisa selalu mempertimbangkan keuntungan dan

kerugian dari dana yang disimpannya serta menilai kinerja bank. Dengan

merubah  persepsi  masyarakat terhadap bank  syariah yang menganggap



sistem bagi hasil pada bank syariah ini pada akhirnya pengembalian

kredit ternyata lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem bank

konvensional, sehingga tujuan dari bank syariah bisa tercapai.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Kerena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka dalam

melakukan penelitian ini hanya menggunakan dua variabel. Oleh karena

itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mengikutsertakan

variabel lainnya yang masih relevan dengan penelitian.


