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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

dana pihak ketiga jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga terhadap jumlah 

pembiayaan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode error 

correction model. Dengan menggunakan metode tersebut diketahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

Hasil penelitian menunjukan hasil sebagai berikut: 

1. Semua variabel dalam penelitian ini stasioner pada tingkat pertama 

(first difference). Pengujian stasioneritas data dilakukan dengan 

menggunakan metode  Augmented Dickey-Fuller Test. 

2. Dalam jangka panjang dan pendek variabel dana pihak ketiga 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan. hal tersebut dibuktikan 

dengan nilai koefisien pada variabel dana pihak ketiga bertanda 

positif. selain itu dari nilai probabilitas yang lebih kecildari 0.05 

diketahui bahwa variabel dana ketiga sudah signifikan.  

3. Dari pengujian error correction model disimpulkan bahwa variabel 

jumlah uang beredar berpengaruh positif pada jumlah pembiayaan 

bank syariah baik dalam jangka pendek maupun panjang. Hal 
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tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien yang bertanda positif 

dan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0.05. 

4. Dalam jangka pendek variabel tingkat suku bunga terbukti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hasil tersebut 

dibuktikan dengan nilai probabilitas variabel tingkat suku bunga 

yang besar dari 0.05. Sementara itu dalam jangka panjang, variabel 

tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan. ditunjukan dengan nilai koefisien yang bertanda 

positif dan nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0.05. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian penulis menyimpulkan 

terdapat beberapa saran yang dapat digunakan oleh pihak terkait. Diantara saran-

saran tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Kepada peneliti selanjutnya untuk memperpanjang periode penelitian 

agar dapat mengetahui lebih dalam pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

2. Kepada peneliti selanjutnya untuk menambahakan variabel lain agar 

dapat mengetahui variabel-variabel independen apa saja yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen. 

3. Kepada pihak bank syariah agar mempertimbangkan kondisi dana 

pihak ketiga, jumlah uang beredar dan suku bunga dalam mengambil 

keputusan terkait pembiayaan. karena variabel-variabel tersebut 

memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. 
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C. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti ini menggunakan data time series yang terbatas dari Maret 2010 

sampai dengan April 2014. 

2. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu dana pihak ketiga, 

jumlah uang beredar dan suku bunga. 

3. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan UUS. 


