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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data, dan pembahasan pada Bab 

IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji parsial menyatakan bahwa perolehan hasil variabel tingkat 

inflasi (X1) diperoleh thitung sebesar 0,643 dengan signifikansi 0,523. 

Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,523 > 0,05) maka diperoleh 

ttabel dengan df = 54 adalah sebesar 1,6736. Maka diperoleh thitung 

(0,643) < ttabel (1,6736) sehingga Ho diterima dan menolak Ha. 

Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah. 

2. Perhitungan secara parsial menunjukan, bahwa ada pengaruh bagi 

hasil terhadap simpanan deposito mudharabah dengan perolehan 

variabel bagi hasil (X2) thitung sebesar 4,118 dengan signifikansi 

0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka 

diperoleh ttabel dengan df = 54 adalah sebesar 1,6736. Maka diperoleh 

thitung (4,118) > ttabel (1,6736) sehingga Ha diterima dan menolak Ho. 

Maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah. 

3. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan variabel independen yang terdiri dari tingkat inflasi 
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dan bagi hasil sedangkan variabel dependen adalah simpanan 

deposito mudharabah pada Bank Syariah Mandiri. Menunjukkan 

bahwa variabel tingkat inflasi dan variabel bagi hasil terdapat 

pengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah pada Bank 

Syariah Mandiri. Dengan ditunjukkan dari hasil Fhitung sebesar 8,499 

dengan nilai signifikan 0,001. Ftabel dengan α = 5% ; F tabel = f αdf ( 

n-k); ( k-1); F tabel = (0,05; 54; 1) = 4,03 nilai signifikan 0,001 lebih 

kecil dari 0,05 dan hasil Fhitung  > Ftabel (8,944 > 4,03 ). 

5.2. Saran dan Keterbatasan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan obyek yang 

lainnya tidak hanya pada PT. Bank Syariah Mandiri. 

2. Diharapkan dalam penelitian yang selanjutnya tidak hanya 

menggunakan simpanan deposito mudharabah, tapi juga 

menggunakan produk funding lainnya. 

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan runtun waktu 

yang lebih panjang periode waktunya. 

4. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya perlu menambah variabel lain 

yang mempengaruhi simpanan deposito mudharabah tidak hanya 

tingkat inflasi dan bagi hasil. 
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5. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan variabel yang 

lebih lengkap, tidak hanya menggunakan dari sisi penghimpunan 

dana, tetapi meliputi indikator perbankan syariah yang lain. 

5.3. Kata Penutup 

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, yang telah 

melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul: “PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN 

BAGI HASIL TERHADAP SIMPANAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA 

BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2009-2013” 

Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan, sehingga apabila ada kebenaran dan ketepatan itu hanya 

merupakan petunjuk dari Allah Swt. Jika adanya kesalahan, kekurangan, dan 

kekhilafan tidak lepas dari ketidaktahuan penulis. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik yang bersifat konstruktif guna memperbaiki skripsi ini baik 

dari metodologi, materi atau dari sisi manapun. Dan harapan semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Amin ya robbal alamin. 


