
 

1 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan pada Bab 

IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh yang signifikan  antara pendapatan bank dengan profit 

sharing deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Dengan 

perolehan hasil variabel X1 (pendapatan bank) diperoleh t hitung  sebesar 

54.343  dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil 0,05 ( 

0,000 ≤ 0,05 ) maka diperoleh t tabel dengan df = 44 adalah sebesar 1,6802. 

Maka diperoleh t hitung   (54.343) >  t tabel (1,6802) sehingga Ha diterima dan 

menolak HO. Maka Pendapatan Bank berpengaruh signifikan terhadap 

Profit Sharing Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tahun 

2008-2011. 

b. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 4.12, bahwa DPK berpengaruh 

signifikan terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah pada Bank 

Syariah Mandiri. Dengan perolehan hasil variabel X2 (DPK) diperoleh  t 

hitung  sebesar 7.322  dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih 

kecil 0,05 ( 0,000 ≤ 0,05 ) maka diperoleh t tabel dengan df = 44 adalah 

sebesar 1,6802. Maka diperoleh t hitung   (7.322) >  t tabel (1,6802) sehingga 

Ha diterima dan menolak HO. Maka DPK berpengaruh signifikan terhadap 

Profit Sharing Deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tahun 

2008-2011.  
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c. ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profit sharing 

deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Hasil uji parsial untuk 

variabel ROA diperoleh t hitung sebesar 1.437  dengan signifikansi 0,158. 

Nilai signifikansi lebih besar 0,05 (0,158 > 0,05 ) maka diperoleh t tabel 

dengan df = 44 adalah sebesar 1,6802. Maka diperoleh t hitung   (1,437) <  t 

tabel (1,6802) sehingga HO diterima dan menolak Ha. Maka ROA 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Profit Sharing Deposito 

Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011.  

d. Secara bersama-sama (simultan) Pendapatan Bank, DPK, dan ROA 

berpengaruh secara signifikan terhadap Profit sharing deposito 

mudharabah pada Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2011. Dengan 

ditunjukkan dari hasil  F hitung sebesar 1227.357 > 4,06 dan nilai signifikan 

0,000 lebih kecil dari 0,05. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 
a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. 

b. Keterbatasan pada obyek penelitian hanya mengambil pada PT 

Bank Syariah  Mandiri . 

c. Penelitian ini hanya menggunakan profit sharing deposito 

mudharabah sebagai indikator sejauh mana BSM untuk menarik 

para deposan. 

d. Pelitian ini hanya menggunakan variabel pendapatan bank, DPK, 

dan ROA. 
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5.3.  Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

a. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan obyek yang 

lainnya. 

b. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan profit 

sharing deposito mudharabah tapi juga menggunakan profit sharing 

produk funding lainnya.  

c. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya perlu menambah variabel lain yang 

mempengaruhi  profit sharing. 

 


