
 
 

128 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditelah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis (H1) yang dilakukan secara parsial pada 

Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah bahwa CAR berpengaruh 

positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis (H2) yang dilakukan secara parsial pada 

Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah bahwa FDR berpengaruh 

positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis (H3) yang dilakukan secara parsial pada 

Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah bahwa Inflasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 

4. Berdasarkan pengujian hipotesis (H4) yang dilakukan secara parsial pada 

Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah bahwa BI 7-Day (Reverse) 

Repo Rate berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. 

5. Berdasarkan pengujian hipotesis (H5) yang dilakukan, diperoleh hasil 

secara simultan bahwa CAR, FDR, Inflasi, dan BI 7-Day secara bersama-

sama berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada 

Bank BCA Syariah Bank BRI Syariah. Dan diperoleh hasil dari nilai 

koefisien determinasi pada Bank BCA Syariah bahwa CAR, FDR, Inflasi, 
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dan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate mempengaruhi sebesar 0,622 atau 

62,2%, sedangkan sisanya 0,378 atau 37,8% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian di Bank BCA Syariah. 

Sementara nilai koefisien determinasi pada Bank BRI Syariah bahwa 

CAR, FDR, Inflasi, dan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate mempengaruhi 

sebesar 0,666 atau 66,6% sedangkan sisanya 0,334 atau 34,4% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang diteliti dalam penelitian di 

Bank BRI Syariah. 

6. Berdasarkan pengujian perbandingan, diperoleh hasil bahwa CAR dan 

Pembiayaan Bagi Hasil memiliki perbedaan yang signifikan antara Bank 

BCA Syariah dan Bank BRI Syariah. Sedangkan FDR, Inflasi, dan BI 7-

Day (Reverse) Repo Rate tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara 

bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Bank 

Hasil dari penelitian ini, diharap mampu memberikan manfaat dan 

bisa dijadikan sebagai sarana informasi untuk dapat digunakan pihak bank 

guna menilai dan mengawasi kinerja perbankan syariah, dimana dengan 

maksud untuk mempertahankan, memperbaiki, sekaligus meningkatkan 

kinerjanya apabila ada kelemahan dan kekurangan. 
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2. Bagi Akademik 

Hasil dari penelitian ini, diharap dapat menjadi dokumen akademik 

yang dapat menambah literatur untuk tambahan memperkaya kajian-kajian 

yang akan digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan 

tugas atau penelitian yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini, diharap mampu dijadikan sebagai dasar 

pemikiran dan pengambilan keputusan untuk dapat menambah variabel 

penelitian lainnya yang mempunyai pengaruh kuat tidak hanya empat 

variabel saja yaitu CAR, FDR, Inflasi, dan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. 

 


