
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris

pengaruh Return On Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI Rate

terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Perusahaan Bank Mandiri Syariah di

Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan periode 2010-

2012.

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan pada

penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan

sebagai berikut :

1. Normalitas distribusi data yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dengan

menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov-Test . Hasil uji tersebut

diperoleh nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0.595. Karena nilai 0.595 lebih

besar > 0.05, maka dapat disimpulkan  bahwa data terdistribusi normal, atau

memenuhi asumsi klasik normalitas.

2. Berdasarkan hasil uji multikolonieritas diperoleh nilai VIF Return On Assets

(ROA) sebesar 1.111, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1.766, dan BI Rate

sebesar 1.862 sedangkan nilai tolerance Return On Assets ROA sebesar 0.900,

Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 0.566, dan BI Rate sebesar 0.537. Nilai VIF

< 10 dan nilai tolerance > 0.10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

model regresi tersebut bebas dari multikolonieritas.
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3. Koefisien determinasi sebesar 0.861  yang memiliki arti bahwa

pengaruhReturn On Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI Rate (X)

terhadap Pembiayaan Mudharabah (Y) adalah sebesar: 86.1% dan sisanya

13.9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

4. Berdasarkan Uji Signifikansi t pada hipotesis pertama, diperoleh nilai thitung

sebesar 3.445 dan ttabel sebesar 2.037 dan signifikansi sebesar 0.002.  Karena

thitung>ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari alpa 0.05, maka hasil

penelitian ini menerima hipotesis yang mengatakan adanya pengaruh Return

On Assets (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah.

5. Berdasarkan Uji Signifikansi t pada hipotesis kedua, diperoleh nilai thitung

sebesar 12.929 dan ttabel sebesar 2.037 dan signifikansi sebesar 0.000.  Karena

thitung>ttabeldan nilai signifikansi lebih kecil dari α 0.05, maka hasil penelitian

ini menerima hipotesis yang mengatakan adanya pengaruh DPK (Dana Pihak

Ketiga) terhadap Pembiayaan Mudharabah.

6. Berdasarkan Uji Signifikansi t pada hipotesis ketiga, diperoleh nilai thitung

sebesar 6.091 dan ttabel sebesar 2.037 dan signifikansi sebesar 0.000.  Karena

thitung>ttabeldan nilai signifikansi lebih kecil dari α 0.05, maka hasil penelitian

ini menerima hipotesis yang mengatakan adanya pengaruh BI Rate terhadap

Pembiayaan Mudharabah.

7. Berdasarkan Uji F dengan signifikansi 0.05 diperoleh hasil Fhitung sebesar

66.179 dan Ftabel sebesar 2.90 (lihat tabel). Apabila Fhitung >Ftabel maka Ha

diterima.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen



(ROA, Dana Pihak Ketiga, dan BI Rate) secara bersama-sama berpengaruh

terhadap variabel dependen (pembiayaan mudharabah).

1.2 Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan,

maka diberikan saran untuk penelitian selajutnya yaitu :

1. Bagi perusahaan yang akan melakukan penyaluran pembiayaan mudharabah

hendaknya memperhatikan Return On Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga

(DPK), dan BI Rateserta manajemen bank hendaknya berusaha lagi untuk

meningkatkan Return On Assets (ROA) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai

upaya dalam  mengoptimalkan sektor rill karena terbukti variabel-variabel

tersebut berpengaruh terhadap aktivitas penyaluran pembiayaan mudharabah.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen  karena pengaruh

Return On Assets (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan BI Rate (X) terhadap

Pembiayaan Mudharabah (Y) adalah sebesar: 86.1% dan sisanya 13.9%

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

3. Penelitian selanjutnya memperpanjang periode pengamatan dan memperluas

objek penelitian, tidak hanya pada perusahaan Bank Syariah Mandiri, tetapi

juga bisa ditambah dengan Bank Umum Syariah lainnya yang ada di

Indonesia. Karena semakin lama interval waktu pengamatan maka semain

besar kesempatan untuk memperoleh informasi tentang variabel yang handal

untuk melakukan peramalan yang lebih akurat.


