
62 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan menggunakan hasil 

regresi menggunakan model pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed 

Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) dapat disimpulkan bahwa 

Fixed Effect Model merupakan model terbaik dalam menganalisis pengaruh 

Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional per Pendapatan Operasional, dan 

Suku Bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum 

Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat 

Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di 

BEI tahun 2011-2016. Hal ini berarti tinggi rendahnya nilai CAR tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah yang dikarenakan kepercayaan masyarakat yang rendah untuk 

mendepositokan dananya di Bank Syariah. 

2. Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank 

Umum Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016. Tinggi ataupun 
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rendahnya rasio BOPO tidak menunjukan bahwa biaya operasional bank 

mempengaruhi besaran tingkat bagi hasil deposito mudharabah, hal tersebut 

dikarenakan seefisien apapun bank mengelola biaya operasionalnya, tidak 

berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil. 

3. Suku bunga berpengaruh negatif terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di BEI tahun 2011-

2016. Suku bunga merupakan faktor ekonomi makro yang dapat 

menyebabkan kenaikan tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank 

syariah. Dengan adanya suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat menjadi 

terdorong untuk mendepositokan uangnya. 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian yang 

sebelumnya, namun hasil dalam penelitian ini dapat menambah keyakinan 

bahwa: 

1. Analisis tingkat bagi hasil deposito mudharabah merupakan hal yang penting 

bagi bank sebagai dasar pengambilan keputusan pada bagi hasil. Bank dapat 

melihat suku bunga acuan untuk menentukan bagi hasil, karena dalam 

penelitian ini suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi 

hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2016. 
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2. Bagi nasabah dan calon nasabah pada bank syariah penelitian ini dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat bagi hasil deposito mudharabah dapat 

dilihat dari suku bunga. 

3. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat menjadi referensi hasil temuan 

akademik yang terkait pengaruh capital adequacy ratio, biaya operasional per 

pendapatan operasional dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito 

mudharabah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016 

5.3 Saran 

Peneliti menyadari terdapatnya kekurangan dan keterbatasan pada penelitian 

ini. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan 

bagi pihak terkait, antara lain: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian lebih lama. 

Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya enam tahun yaitu dari 

2011-2016 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lainnya seperti ROA, 

ROE, NPF, FDR, dan lain-lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi 

tingkat bagi hasil deposito mudharabah. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian terhadap bank 

konvensional secara triwulan ataupun tahunan.  

 


