
BAB V KESIMPULAN DA 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dipaparkan pada bab iv, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 

2010-2019. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan 

nilai signifikan variabel bagi hasil sebesar 0.0012 yang berarti lebih 

kecil dari 0.05. dengan t hitung sebesar -3.534.181 bernilai negatif. Ini 

menunjukkan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank 

syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit. 

2. Variabel Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Jumlah Deposito 

Mudharabah yang dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan 

bahwa variabel suku bunga memiliki nilai signifikasi 0.8722 yang 

bearti 0.05 (0.8722 > 0.05). ini menunjukkan bahwa naik turunnya Suku 

bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabahn pada 

Bank Umum Syariah pada periode 2010-2019. 

3. Variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah 

Deposito Mudharabah yang dibuktikan dengan hasil uji t yang 

menunjukkan bahwa variabel inflasi sebesar 0.0970. kemudian nilai t 

hitung sebsar -1.708.044. hal ini menunjukkan bahwa pada saat terjadi 

inflasi masyarakat mampu mempertahankan tingkat konsumsinya dan 



melindungi dari ketidakpastian atau fuktuatif dimasa depan sehingga 

justru akan meningkatkan jumlah simpanan yang ada di bank syariah. 

4. Bagi Hasil, Suku Bunga , dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Umum 

Syariah. Hal ini ditunjukkan dari nilai Fhitung  > Ftabel (1.308.059 > 

2.86) dengan signifikan (0.000000 < 0.05). 

 

B. SARAN 

1. Bagi Perbankan Syariah  

Bagi perbanakan syariah dalam upaya meningkatkan penghimpunan 

dana pihak ketiga (deposito mudharabah), maka perlu dilakukannya 

sosialisasi produk-produk yang ada di perbankan syariah kepada 

masyarakat-masyarakat bukan hanya masyarakat yang ada di perkotaan 

melainkan masyarakat di perdesaan juga perlu melakukan sosialisasi. 

Dan perbankan juga dapat berkerja sama dengan pihak-pihak lain 

seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk memberikan sosialisasi 

lebih luas mengenai haramnya bunga bank. Dan diharapkan agar 

perbankan syariah dapat mempertahankan aspek syariahnya dan tidak 

hanya berorientasi pada keuntungan semata. 

2. Bagi Nasabah 

Diharapkan agar nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan dana pihak 

ketiga (deposito mudharabah) yang suda ada dan tidak dimanfaatkan 

untuk sesuatu yang diharamkan Allah SWT. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 



Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai jumlah 

deposito mudharabah diharapkan agar lebih memperluas jangkauan 

penelitiannya baik dari variabel independen maupun objek yang akan 

digunakan.  

 

 


