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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dan telah dijelaskan pula di bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan 

positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank 

Syariah Mandiri. Artinya dana pihak ketiga memberikan sumbangan secara positif 

terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah di Bank Syariah 

Mandiri. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah 

Mandiri maka akan semkain besar kemungkinan bank akan memutar dana pihak 

ketiga untuk kegiatan pembiayaan. 

2. Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Artinya walaupun tingkat 

NPF bertambah Bank Syariah Mandiri tetap meningkatkan penyaluran 

pembiayaan dikarenakan NPF masih dalam  batas toleransi. 

3. Financing Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.  Hal ini menunjukan  bahwa 

semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin 

meningkat, begitupun sebaliknya jika FDR mengalami penurunan maka 

pembiayaan yang akan disalurkan juga akan mengalami penurunan. 
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Secara keseluruhan, dilihat dari teori yang telah dibahas di bab II, menunjukkan 

bahwa ketiga variable bebas berpengaruh positif dan ada yang tidak berpengaruh 

dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan yang telah dilakukan, 

terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, antara lain: 

1. Bagi Bank Mandiri Syariah, untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan 

murabahah hendaklah memperhatikan faktor jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan hendaknya memprioritaskan dalam penjaringan DPK karena terbukti sebagai 

variabel dominan mempengaruhi pembiayaan syariah. Hal ini penting karena 

besar kecilnya simpanan masyarakat akan memberikan dampak yang kuat, 

terhadap kondisi financial. Langkah yang dilakukan adalah menawarkan berbagai 

produk seperti tabungan/deposito mudharabah, giro, dan produk lainnya yang 

lebih menarik melalui promo, bonus, hadiah atau dengan tawaran bagi hasil yang 

lebih besar. 

2. Bagi Pemerintah, agar lebih memperhatikan dan mendukung terus jalannya sistem 

perbankan syariah dengan benar-benar memisahkan antara perbankan syariah 

dengan perbankan konvensional agar perbankan syariah benar-benar murni 

syariah. 

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang sama, dengan 

menggunakan sampel perusahaan syariah lainnya, dan periode penelitian yang 
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lebih uptodate, sehingga hasil kesimpulan yang diperoleh dapat memperkuat teori 

yang telah dikemukakan sebelumnya. 

4. Kesimpulan hasil penelitian diatas tidak semua sesuai dengan hipotesis awal. Ini 

dapat dikarenakan variabel independent yang digunakan hanya tiga yaitu, DPK, 

NPF, dan FDR. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah 

observasi dan menambah dan menambah jumlah variabel yang diperkirakan 

secara signifikan mempengaruhi pembiayaan murabahah seperti DPK, NPF, dan 

FDR. 


