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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 

tentang studi komparasi pengaruh tingkat inflasi, BI 7-Day Repo Rate,  jumlah 

dana pihak ketiga dan giro wajib minimum terhadap pembiayaan pada Bank 

Mandiri dan Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut: 

1. Variabel tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pembiayaan pada Bank Mandiri. Demikian halnya pada Bank Syariah 

Mandiri tingkat inflasi juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pembiayaan. Jadi tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara 

tidak selamanya mempengaruhi rasio keuangan didunia perbankan 

khususnya pembiayaan. Hal ini terjadi karena setiap negara pasti 

mempunyai suatu kebijakan tertentu untuk menjaga perekonomian agar 

tidak berada pada posisi inflasi, dengan adanya kebijakan tersebut nantinya 

membuat perekonomian suatu negara stabil. 

2.  Variabel BI -7 Day Repo Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pembiayaan pada Bank Mandiri. Demikian halnya pada Bank 

Syariah Mandiri BI -7 Day Repo Rate juga berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pembiayaan. BI -7 Day Repo Rate  berpengaruh negatif 

dalam pembiayaan karena ketika suku bunga naik masyarakat menjadi 

enggan untuk melakukan pembiayaan dan cenderung untuk menabung. 
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Sedangkan dalam bank syariah mandiri  BI -7 Day Repo Rate juga tidak 

berpengaruh karena bank tersebut menggunakan sistem bagi hasil dalam 

operasional pembiayaannya. 

3. Variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan pada Bank Mandiri. Demikian halnya pada Bank Syariah 

Mandiri dana pihak ketiga juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan. Jadi dana pihak ketiga sangat berpengaruh terhadap jumlah 

pembiayaan, karena semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun 

oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh 

bank tersebut. 

4. Variabel giro wajib minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pembiayaan pada Bank Mandiri . Demikian halnya pada Bank 

Syariah Mandiri giro wajib minimum juga berpengaruh negatif terhadap 

pembiayaan. Giro wajib minimum berpengaruh negatif terhadap 

pembiayaan, karena semakin banyak cadangan giro wajib minimum di bank 

sentral maka akan menurunkan jumlah pembiayaan di bank tersebut. 

5. Berdasarkan hasil uji independent sample t-test terdapat perbedaan 

pembiayaan pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Perbedaan ini 

disebabkan oleh prosedur operasional dan acuan yang digunakan dua 

lembaga tersebut berbeda, dimana Bank Mandiri acuan operasionalnya 

berbasih konvensional sedangkan Bank Syariah Mandiri berbasis syariah. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini disarankan dapat bermanfaat serta menambah wawasan 

dan pengembangan keilmuwan. Disarankan dapat menambah referensi dan 

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian yang akan datang 

terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan 

perbankan Syariah khususnya.  

2. Bagi Industri Perbankan Syariah  

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan bagi pihak 

perbankan syariah, khususnya Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. 

Bahwa dalam menentukan kebijakan pembiayaan bagi hasil perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembiayaan, baik itu 

faktor internal maupun faktor eksternalnya. Untuk selanjutnya diharapkan 

perbankan syariah lebih meningkatkan pembiayaan 

3. Bagi Peneliti yang akan datang  

Disarankan bagi peneliti yang akan datang untuk menambah lagi variabel 

makro ekonomi seperti PDB, Nilai tukar dan dari variabel faktor internal 

bank seperti rasio-rasio keungan lainnya yang berpengaruh terhadap 

pembiayaan. Penelitian ini juga terbatas hanya pada dua sampel yaitu Bank 
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Mandiri dan Bank Syariah Mandiri, sehingga disarankan bagi peneliti 

selanjutnya untuk menambah jumlah sampel baik itu dari BUS, BPRS 

maupun pada UUS. 


