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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

       Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga 

BI Rate dan Inflasi terhadap Total Deposito Mudharabah pada BPRS HIK 

Ciledug Periode Januari 2009 - Desember 2012. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. Tingkat Bagi hasil berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap deposito 

mudharabah pada BPRS HIK Ciledug, terbukti dari nilai koefisien regresi 

-0.297534 dengan nilai signifikansi 0.0000. Karena tingkat rate bagi hasil 

berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah menunjukkan bahwa 

masyarakat dalam mendepositokan dananya bukan dipengaruhi oleh motif 

untuk mendapatkan bagi hasil yang tinggi, tetapi karena faktor-faktor lain 

seperti aksesbilitas, kredibilitas, profesionalisme pelayanan dan fasilitas 

pelayanan bank itu sendiri. 

2. Suku bunga BI rate berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap deposito 

mudharabah pada BPRS HIK Ciledug. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -0.170206 dengan nilai signifikansi sebesar 

0.0001. Hal ini dikarenakan potensi pasar perbankan syariah terbesar saat 

ini adalah  floating market yang mempunyai ciri lebih menunjukkan pada 
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aspek financial benefit dibandingkan dengan aspek syariah maupun 

konvensional.  

3. Pengaruh Inflasi terhadap deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug 

adalah positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi 

sebesar 0.031758 dengan nilai signifikansi 0.0067. Karena koefisien 

regresi bernilai positif berarti setiap kenaikan tingkat rate bagi hasil 

sebesar 1% maka akan menaikkan nilai deposito sebesar 0,031758 yang 

ada di BPRS HIK Ciledug..  

4. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat bagi hasil, suku bunga dan inflasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap deposito mudharabah pada BPRS HIK Ciledug. Hal ini 

terbukti dari hasil Uji F yang menunjukkan nilai signifikansi 0.000 lebih 

kecil dari tingkat kepercayaan 0.05 (0.00 < 0.05).   

5.2  Saran 

       Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pihak BPRS HIK 

Ciledug dan juga untuk peneliti selanjutnya adalah: 

1. Peningkatan dana pihak ketiga sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kegiatan usaha, BPRS HIK Ciledug diharapkan memiliki modal yang 

cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya demi mendapatkan 

profitabilitas atau keuntungan baik itu untuk bank maupun untuk para 

nasabah penyimpan dana.  

2. Efektifitas pengelolaan dana pihak ketiga yang baik merupakan potensi 

bank untuk mendapatkan keuntungan. BPRS HIK Ciledug diharapkan 
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dapat mengelola DPK secara baik untuk mendapatkan keuntungan. Selain 

itu, besarnya keuntungan yang diperoleh akan menimbulkan minat bagi 

para nasabah untuk berinvestasi pada BPRS HIK Ciledug demi 

mendapatkan keuntungan dari hasil investasinya. 

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek yang lain, 

tidak hanya menggunakan deposito mudharabah tetapi juga menggunakan 

produk funding lainnya. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bank 

menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana serta 

melihat pengaruh BI rate, tingkat bagi hasil dan inflasi. 

4. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih 

lengkap, tidak hanya menggunakan dari sisi penghimpunan dana tetapi 

meliputi indikator perbankan syariah seperti : likuiditas, nilai tukar rupiah, 

informasi arus kas, financing to assets ratio (FAR), financing to deposits 

ratio (FDR), capital adequacy ratio (CAR), total dana pihak ketiga dan 

lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 


