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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah 

dilakukan terkait Pengaruh Inflasi, BI 7-day (Reverse) Repo Rate dan Nilai 

Tukar  Rupiah Terhadap Deposito Mudharabah di BNI Syariah, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Deposito Mudharabah di 

BNI Syariah. Hal ini berarti inflasi meskipun mengalami penurunan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Deposito Mudharabah di 

BNI Syariah bahkan cenderung mengalami fluktuasi.  

2. BI 7-day (Reverse) Repo Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Deposito Mudharabah di BNI Syariah. Hal ini berarti jika BI 7-day 

(Reverse) Repo Rate mengalami penurunan maka BI 7-day (Reverse) 

Repo Rate akan memberikan pengaruh berlawanan arah secara signifikan 

terhadap Deposito Mudharabah di BNI Syariah. 

3. Nilai Tukar  Rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap Deposito 

Mudharabah di BNI. Hal ini berarti jika Nilai Tukar  Rupiah mengalami 

penurunan maka akan berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

Deposito Mudharabah di BNI Syariah. 

4. Apabila dilakukan uji bersama-sama pada ketiga variabel bebas yaitu 

inflasi, BI 7-day (Reverse) Repo Rate dan Nilai Tukar  Rupiah 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap Deposito Mudharabah di 
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BNI Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rasio inflasi, BI 7-

day (Reverse) Repo Rate dan Nilai Tukar  Rupiah menurun, maka nilai 

Deposito Mudharabah di BNI Syariah akan berpengaruh positif secara 

signifikan. 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti membberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Bank 

Agar Deposito Mudharabah di BNI Syariah tidak naik begitu 

signifikan, maka bank harus memerhatikan inflasi, BI 7-day (Reverse) 

Repo Rate dan Nilai Tukar  Rupiah. Artinya bank harus memerhatikan 

perubahan-perubahan inflasi, BI 7-day (Reverse) Repo Rate dan Nilai 

Tukar  Rupiah, namun tidak perlu terlalu  memperhatikan aspek  inflasi 

dalam penentuan Deposito Mudharabah . 

2. Bagi IAIN Tulungagung 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak 

kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Untuk itu guna 

mendukung penelitian ini diharapkan agar pihak kampus menambah 

referensi lebih banyak lagi baik berupa jurnal maupun buku yang 

berkaitan dengan teori deposito mudharabah sehingga dapat mendukung 

dilaksanakannya penelitian yang sejenis. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 
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Berkaitan dengan data yang digunakan penelitian saat ini masih 

terbatas dengan periode data yang sangat singkat, diharapkan untuk 

peneliti selanjutnya untuk menambah periode data untuk diteliti. Selain 

itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel yang dapat 

memengaruhi deposito mudharabah di Bank Umum Syariah seperti 

variabel makroekonomi salah satunya yakni PDB, jumlah uang beredar 

dan lain sebagainya. 

 


