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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Variabel DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan 

Mudharabah Bank Syariah Indonesia tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan  

pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah salah satunya 

tergantung seberapa besar dana yang dapat dihimpun bank dari masyarakat 

yaitu Dana Pihak ketiga (DPK) atau simpanan.  

2. Variabel FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pembiayaan 

Mudharabah Bank Syariah Indonesia tahun 2016-2020. Hal ini disebabkan 

semakin tinggi rasio FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga akan 

meningkat. 

3. Variabel Bagi Hasil Mudharabah secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Indonesia tahun 2016-2020. 

Hal ini disebabkan oleh setiap peningkatan Pembiayaan Bagi Hasil 

Mudharabah berdampak pada Pembiayaan Mudharabah Bank BNI Syariah. 

4. DPK, FDR dan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah 

Indonesia tahun 2016-2020. Hal ini dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,631 atau 63% menunjukkan bahwa variabel diukur dengan 
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DPK, FDR dan Pembiayaan bagi hasil mudharabah, sedangkan sisanya 30% 

dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari penelitian tersebut di atas, maka diajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan dapat dijadikan bahan evaluasi perusahaan tentang variabel 

yang mendukung maupun menghambat dalam pembiayaan bank. Dalam 

melakukan pembiayaan hendaknya pihak bank mempertimbangkan rasio FDR 

agar tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Dengan 

memperhatikan rasio-rasio keuangan perusahaan yang berpengaruh terhadap 

penyaluran pembiayaan, sehingga perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam 

meminimalisir resiko kerugian. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat dapat 

memperhitungkan untuk melibatkan variabel lain yang lebih spesifik 

kajiannya dan menambahkan faktor-faktor lain yang memempengaruhi 

misalnya rasio NPF, inflasi, dan lainnya serta menambahkan periode 

pengamatan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat. 
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