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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam 

bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan tingkat bagi hasil pada perbankan syariah devisa yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2012 selama 8 triwulan yan memiliki nilai 

rata-rata tingkat bagi hasil terbesar adalah Bank Syariah Mandiri. Sedangkan 

perusahaan perbankan syariah devisa terkecil adalah Bank Negara Indonesia . 

hal tersebut tidak bisa mencerminkan pengembalian penghimpunan dana di 

setiap penginvestasiannya. Walaupun masing-masing perusahaan menunjukkan 

perubahannya. Adanya penurunan tingkat bagi hasil pada perusahaan perbankan 

syariah disebabkan oleh tidak adanya penghimpunan dana yang didapat 

dibandingkan dengan penginvestasian dana. 

 Perkembangan inflasi pada perbankan syariah devisa yang terdapat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2012 selama 8 triwulan yan memiliki nilai rata-rata 

inflasi terbesar di triwulan pertama pada periode 2011 dan memiliki nilai rata-

rata inflasi terendah di triwulan pertama pada periode 2012.  

 Perkembangan deposito mudharabah pada perbankan syariah devisa yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2012 selama 8 triwulan yan 

memiliki nilai rata-rata deposito mudharabah terbesar di triwulan ke empat pada 

setiap periode dan nilai rata-rata deposito mudharabah terendah pada triwulan 

pertama pada setiap periode.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dan inflasi secara 

bersama sama tidak berpengaruh terhadap simpanan deposito mudharabah bank 

umum syariah devisa periode 2011-2012. Berdasarkan pengujian hipotesis 

diperoleh bahwa tidak terdapat pengaruh antara tingkat bagi hasil dan inflasi 
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secara simultan karena nilai Fhitung < Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak.  

5.2  Saran 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan dari jumlah sampel yang 

relatif sedikit memungkinkan hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisir,  

pemilihan model yang hanya tepat digunakan untuk sampel yang proporsional 

sehingga jumlah sampel terbatas. dan laporan keuangan Bank Umum Syariah Devisa 

yang masih belum diaudit karena terbatasnya laporan keuangan bank syariah. Melihat 

pada hasil dan keterbatasan penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengajukan 

beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Saran-saran yang diajukan sebagai berikut : 

1.  Bagi pihak bank 

 Pihak bank harus lebih meningkatkan kualitas pengelolaannya mengingat 

 jenis produk pembiayaan ini merupakan produk pembiayaan yang menempati 

 porsi besar dan diperkirakan akan bertambah jumlahnya di masa yang akan 

 datang. Peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan dapat dilakukan 

 melalui : 

a. Penyusunan kebijakan penyaluran pembiayaan yang lebih terintegrasi 

dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang 

menentukan mutu kebijaksanaan tersebut. 

b. Emiten sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi volume deposito mudharabah serta lebih meningkat 

kinerja perusahaan dari faktor-faktor yang dapat menurunkan deposito. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini belum dapat menghasilkan hasil yang sempurna, sehingga 

 membutuhkan penelitian yang lebih mendalam lagi. Dalam penelitian 

 selanjutnya dapat menambahkan sebagai berikut : 
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a. Perusahaan yang diteliti tidak hanya terbatas pada bank syariah devisa 

 saja tapi pada bank sariah lainnya di Indonesia dan peneliti hanya 

 mencangkup waktu selama 2 tahun diharapkan dapat menambahkan 

 periode agar data yang di dapat lebih akurat. 

b. Variabel deposito mudharabah, lebih baik dikaji sebagai variabel yang 

 mempengaruhi bagi hasil sehingga jelas akan pendapatan yang 

 didapatnya. 

3. Bagi Investor 

 Investor dapat melakukan investasi dengan bijaksana dengan melakukan 

 pengamatan terhadap faktor fundamental yang didasarkan pada informasi 

 laporan keuangan, serta analisis faktor ekonomi makro untuk mengurangi 

 ilusi dari kondisi ketidak sempurnaan pasar 

 


