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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Beradsarkan hasil penelitian, pengolaha data dan pembahasan pada Bab IV 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh antara tingkat suku bunga dengan bagi hasil di Bank 

Muamalat Indonesia dengan perolehan hasil variabel X1 (tingkat suku 

bunga) diperoleh t hitung  sebesar -2.819 dengan signifikansi 0,008. Nilai 

signifikansi lebih besar 0,05 (0,008 < 0,005) maka diperoleh t tabel dengan 

df= 30 adalah sebesar 1.697. Maka diperoleh t hitung (-2.819) < t tabel (1.697) 

sehingga Ha diterima dan menolak Ho. Dengan ini maka bisa disimpulkan 

bahwa tingkat suku bunga BI berpengaruh terhadap bagi hasil. 

b. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 4.7, bahwa tingkat suku bunga t 

hitung  sebesar -0.606 < t tabel sebesar 1.697, maka Ho ditolak Ha diterima 

yang berarti variabel independen (tingkat suku bunga BI) tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (volume deposito mudharabah) 

c. Hasil uji parsial untuk variabel bagi hasil diperoleh hasil t hitung sebesar 

sebesar 1.481 <  t tabel sebesar 1.697, maka Ho dtolak dan menerima Ha. 

Dengan nialai signifikansi 0,149 > 0,005, Maka dapat disimpulkan bahwa 

bagi hasil tidak berpengaruh terhadap volume deposito mudharabah di 

Bank Muamalat. 

 



77 

 

 

 

d. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan variabel independen yang terdiri dari tingkat suku bunga 

BI dan bagi hasil dan variabel dependen adalah deposito mudharabah di 

Bank Muamalat Indonesia. Menunjukkan bahwa variabel tingkat suku 

bunga BI dan variabel bagi hasil tidak ada pengaruh terhadap volume 

deposito mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Dengan ditunjukkan 

dari hasil F hitung sebesar 2.148 < F tabel sebesar 4.17 dan dengan nilai 

signifikansi 0,135, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.  

 

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga 

peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam perhitungan. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya di Bank Muamalat 

Indonesia. 

c. Penelitian ini hanya menggunakan deposito mudharabah sebagai indikator 

sejauh mana BMI untuk menarik minat para deposan terhadap produknya 

untuk melihat pengaruh tingkat suku bunga BI (faktor eksternal) dan bagi 

hasil (faktor internal). 
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5.3.  Saran  

 Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan sebagai berikut: 

a. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan obyek yang 

lainnya. 

b. Diharapkan dalam penelitian yang selanjutnya tidak hanya menggunakan 

deposito mudharabah, tapi juga menggunakan produk funding lainnya. 

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bank untuk menarik minat 

masyarakat terhadap produk fundingnya untuk melihat pengaruh BI rate 

dan bagi hasil. 

c. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih 

lengkap, tidak hanya menggunakan dari sisi penghimpunan dana, tetapi 

meliputi indikator perbankan syariah, seperti : likuiditas, FDR dan lain-

lain. 

 


