
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan pada bab-

bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BI Rate 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Equivalent Rate bagi hasil 

deposito Mudharabah. Hipotesis dari penelitian ini diterima karena 

pengaruh yang ditunjukkan adalah pengaruh negatif. 

2. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel suku 

bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Equivalent Rate 

bagi hasil deposito Mudharabah. Hipotesis dari penelitian ini ditolak 

karena pengaruh yang ditunjukkan adalah pengaruh positif. 

3. Variabel independen bunga deposito bank konvensional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah. 

4. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa semua variabel 

independen, yiatu BI Rate, suku bunga sertifikat bank Indonesia,dan bunga 

deposito bank konvensional secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhada Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah perbankan 

syariah.
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B. Saran  

 

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang penulis lakukan, maka 

penulis mengharapkan hasil temuan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya 

untuk bank syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk itu penulis 

menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan bagi perbankan syariah 

sebagai berikut : 

1. Bank syariah dapat tetap mempertahankan keadaannya, dimana Equivalent 

Rate bagi hasil deposito Mudharabah tidak dipengaruih oleh perubahan BI 

Rate. Namun keadaan tersebut memungkinkan deposan akan menarik 

dananya dari bank syariah karena tingkat Equivalent Rate bagi hasilnya 

lebih rendah, sehingga bank syariah perlu melakukan inovasi agar keadaan 

tersebut tidak menjadikan deposan menarik dananya dari bank syariah. 

2. Bank syariah perlu mengkaji ulang terkait keadaan equivalent Rate bagi 

hasil deposito Mudharabah yang dipengaruhi oleh naik turunnya suku 

bunga SBI, meskipun hal tersebut dilakukan untuk dapat bersaing dengan 

bank lain.  

3. Penyesuaian tingkat Equivalent Rate bagi hasil tersebut dapat dilakukan 

dengan memperbaiki kinerja bank syariah itu sendiri, yakni melalui 

perencanaan yang baik terhadap manajemen resiko, manajemen likuiditas, 

dan kemampuan menjaga dan mengelola aktiva produktif artinya bank 

dapat melakukan tugasnya dalam mengelola dana yang ada dengan baik, 

yaitu salah satunya dengan memerhatikan nasabah pembiayaan, ketika 



101 
 

kinerja nasabah pembiayaan baik, maka akan meningkatkan pendapatan 

bank itu sendiri, sehingga pendapatan yang akan dibagi hasilkan kepada 

deposan akan meningkat. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan objek penelitian 

atau menggunakan objek yang lainnya. 

5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti tidak hanya 

deposito Mudharabah satu bulan, melainkan dapat meneliti deposito 

Mudharabah tiga, enam, atau dua belas bulan dan juga produk funding 

yang lainnya seperti tabungan Mudharabah, tabungan wadiah, dan giro 

wadiah. 

6. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan 

menambah periode pengamatan yang lebih terkini. 

7. Peneliti selanjutnya disrankan untuk menambah variavel independen, 

mengingat dari hasil penelitian ini ketiga variabel independen hanya 

berpengaruh sebesar 13,5% terhadap Equivalent Rate bagi hasil deposito 

Mudharabah, artinya masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi 

Equivalent Rate bagi hasil deposito Mudharabah yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. 

 


