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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analiis pembahasan yang telah dilakukan pada 

penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan deposito mudharabah, maka didapatkanlah beberapa 

kesimpulan: 

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa suku bunga simpanan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito 

mudharabah. Hasil ini dapat menunjukkan bahwa apabila terjadi 

peningkatan suku bunga simpanan di bank konvensional, maka 

masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung di bank 

konvensional dibandingkan dengan Perbankan Syariah yang 

menggunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian pertumbuhan 

deposito mudharabah akan mengalami penurunan. 

2. Hasil pengujian didapatkan kesimpulan bahwa bagi hasil 

bepengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito 

mudharabah. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian ini 

menggambarkan apabila terjadi kenaikan tingkat bagi hasil di 

Perbankan Syariah maka masyarakat akan tertarik menempatkan 

dananya pada Perbankan Syariah.  
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3. Hasil pengujian yang diperoleh bahwa tingkat inflasi berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Hasil ini 

menunjukkan apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi maka 

masyarakat akan cenderung berkurang untuk menabung di 

Perbankan Syariah karena lebih memilih untuk mengalihkan dana 

yang dimiliki ke instrumen yang lebih menguntungkan seperti 

pasar saham dan obligasi.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, ada 

beberapa saran penulis dengan tujuan dan maksud agar bisa 

keselarasan dan kebijakan yang diambil baik pihak menajeman 

Perbankan Syariah maupun pihak pemerintah, maka saran yang dapat 

di berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi pengambil kebijakan Perbankan Syariah agar bisa untuk lebih 

meningkatkan lagi menajemen Perbankan Syariah dan 

meningkatkan jumlah bagi hasil yang di himpun dari masyarakat, 

sehingga dapat membantu perkembangan perekonomian dan 

masyarakat. 

2. Bagi pemerintah agar bisa menjaga kesetabilan keuangan dan 

memperhatikan perkembangan Perbankan Syariah di indonesia 

dalam meningkatkan kinerjanya sehinga tetap menjadi lebih baik. 
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3. Bagi pemerintah sebaiknya agar tetap menjaga stabilitas makro 

ekonomi seperti tingkat inflasi, sehingga tetap menjaga pendapatan 

riil masyarakat 

C. Keterbatasan Penelitian 

Untuk penelitian selanjutnya untuk bisa menambah variabel-

variabel lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Agar bisa 

memperoleh hasil yang baik dan lebih bervariatif yang bisa melihatkan 

hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

deposito mudharabah serta dapat menambah objek penelitian lainya 

dan memperbanyak tahun pada penelitian sehingga dapat di peroleh 

hasil yan lebih baik.  

 


