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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil pengelolahan data dan analisis data yang telah 

dilakukan terkait dengan pengaruh pendapatan bagi hasil dan deposito 

mudharabah terhadap laba bersih BRI Syariah di Indonesia Tahun 2012-2019, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil pengujian pada hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa pendapatan 

bagi hasil (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih pada BRI 

Syariah. Hal ini menunjukan jika pendapatan bagi hasil mengalami 

peningkatan maka laba bersih akan mengalami peningkatan, karena 

pendapatan bagi hasil dan laba bersih berbanding searah. Hal ini 

disebabkan karena keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil pembiayaan 

mudharabah dan pembiyaan musyarakah, dimana bagi hasil dibagi 

berdasarkan kesepakatan diawal sesuai dengan nisbah bagi hasil. 

Pendapatan bagi hasil tersebut akan mempengaruhi besarnya laba bersih 

yang diperoleh bank. 

2. Hasil pengujian pada hipotesis kedua (H1) diketahui bahwa deposito 

mudharabah (X2) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih 

pada BRI Syariah. Hal ini menunjukan apabila terjadi penurunan pada 

deposito mudharabah, maka tidak berpengaruh adanya kenaikan atau 

penurunan laba bersih BRI Syariah. Ketika deposito mudharabah yang 

diterima tidak meningkat atau selalu mengalami penurunan, maka laba 
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bersih yang diperoleh belum tentu tidak meningkat dan mengalami 

penurunan.   

3. Hasil pengujian secara bersama-sama, pendapatan bagi hasil dan deposito 

mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih PT 

BRI Syariah. Artinya jika pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah 

mengalami kenaikan maka laba bersih pada PT BRI Syariah juga naik, dan 

sebaliknya apabila pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah turun 

maka laba bersih pada PT BRI Syariah juga akan turun. Pertumbuhan bank 

sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam mengelola 

dana dari masyarakat. 

B. Saran  

  Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam 

penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk 

diperhatikan. Adapun saran-saran tersebut antara lain : 

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (BRI Syariah ) 

Peneliti mengaharapkan pendapatan bagi hasil BRI Syariah setiap tahun 

meningkat dengan cara mengolah dana dari nasabah menabung sebaik 

mungkin agar bisa menyalurkan ke nasabah pembiayaan yang kemudian 

akan mendapat bagi hasil dari nasabah pembiayaan dan produk 

penghimpunan seperti deposito mudharabah diharapkan meningkat setiap 

tahunnya, karena jika semakin besar pendapatan bagi hasil mudharabah, 

pendapatan bagi hasil musyarakah dan deposito mudharabah dari suatu 

bank maka semakin besar pula tingkat laba yang dicapai bank tersebut.  
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2. Bagi Pihak Akademik (IAIN Tulungagung) 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

menambah referensi di samping buku atau jurnal yang sudah ada mengenai 

pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah terhadap laba bersih bagi 

pembaca dan khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu 

peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti lebih lanjut terkait masalah 

pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah secara mendalam. 

Pendalaman penelitian tersebut disarankan dengan memperluas variabel 

dan sampel yang diteliti sehingga hasilnya lebih akurat dan maksimal. 

Serta mencari teori-teori relevan yang lebih banyak lagi mengenai 

pendapatan bagi hasil dan deposito mudharabah.   

 


