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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

Pertama, Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

deposito mudharabah ini berarti ketika ketika tingkat suku bunga ketika tingkat suku 

bunga meningkat maka akan mempengaruhi pertumbuhan pada deposito mudharabah. 

Kedua, Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan deposito 

mudharabah ini artinya bahwa ketika ketika harga barang mengalami kenaikan secara 

terus- menerus maka tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan deposito 

mudharabah. 

Ketiga, Bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

deposito mudharabah ini berarti bahwa bagi hasil yang dilakukan nasabah dan pihak 

bank syariah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan deposito mudharabah 

karena besarnya bagi hasil tergantung dengan besarnya dana yang diinvestasikan oleh 

nasabah tersebut. 

Keempat, Produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan deposito mudharabah ini artinya bahwa ketika nasabah memiliki 

pendapatan tinggi atau rendah tidak berpengaruh terhadap keinginan untuk 

menginvestasikan uangnya ke bank yang artinya tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan deposito mudharabah. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan dalam penelitian berikutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 6,7%, sedangkan sisanya 93,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diuji dalam penelitian ini. Hal 

ini menunjukkan masih terdapat variabel independen lain yang dapat 

mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah di Sumatera Utara.  

2. Jumlah pengamatan yang digunakan relatif sedikit dan periode yang pendek, 

yakni terbatas pada perusahaan Perbankan Syariah yang terdapat di sumatera 

utara pada tahun 2015. Sedangkan masih terdapat banyak perusahaan lain yang 

dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Sehingga hasil penelitian tidak dapat di 

generalisir pada konteks industri yang lebih luas di Indonesia. 

3. Penelitian ini menggunakan perusahaan Perbankan Syariah sebagai objek 

penelitian dan belum mewakili seluruh Perusahaan Perbankan yang terdaftar di 

Bank Indonesia. 
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5.3 Saran 

 Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat mempertimbangkan saran-saran berikut: 

1.  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data periode yang 

lebih panjang, sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya dari pengaruh variabel-variabel yang digunakan dengan lebih baik 

dan konsisten. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada jenis perusahaan yang 

lain, seperti properti dan Perbankan Konvensional, Badan Perkreditan Rakyat, 

dan lain sebagainya. sehingga dapat diketahui dengan secara spesifik variabel-

variabel  yang mempengaruhi besarnya kebutuhan modal kerja pada tiap jenis 

perusahaan. 

 

 

 


