
 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya yakni bab IV, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai 

pengaruh tabungan mudharabah terhadap pendapatan Bank Syariah 

Mandiri dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tabungan 

mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah 

Mandiri. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikansi tabungan 

mudharabah sebesar 0.000 yang mana lebih kecil dari nilai taraf 

signifikansi sebesar 0.05. 

2. Berdasarkan pada pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai 

pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan Bank Syariah 

Mandiri dapat disimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan 

musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah 

Mandiri. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi pembiayaan 

musyarakah sebesar 0.007 yang mana lebih kecil dari nilai taraf 

signifikansi sebesar 0.05. 

3. Berdasarkan pada pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai 

pengaruh secara bersama – sama tabungan mudharabah dan 



 
 

pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri 

dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama tabungan mudharabah 

dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan Bank Syariah Mandiri . Hal ini ditunjukan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari nilai taraf 

signifikansi 0.05. 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat 

diungkapkan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Bagi pihak lembaga pendidikan dapat digunakan sebagai referensi 

tambahan dalam memperkaya konsep – konsep yang akan 

digunakan sebagai pembelajaran atau referensi tambahan dalam 

menyelesaikan tugas atau keperluan lainnya. Sebab kevalidan suatu  

data merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan benar 

atau salah referensi yang kita gunakan. 

2. Bagi Bank Syariah Mandiri  

a. Terhadap tabungan mudharabah, Bank Syariah Mandiri harus 

memperhatikan jangka waktu penarikan sumber dana terhadap 

jangka waktu pemberian pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk 

menyeimbangkan antara jangka waktu pembiayaan yang diberikan 



 
 

terhadap jumlah sumber dana yang digunakan oleh bank sehingga 

dapat memperoleh pendapatan yang tinggi. 

b. Terhadap pembiayaan musyarakah, sebaiknya Bank Syariah 

Mandiri  memaksimalkan alokasi dana yang diberikan  pada 

pembiayaan musyarakah untuk mendapatkan pendapatan yang 

tinggi karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar 

bagi perbankan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Sebaiknya menambahkan variabel bebasnya supaya dapat diketahui 

hasil yang lebih akurat dan valid, serta tempat penelitian tidak 

hanya pada Bank Syariah Mandiri, misalnya pada Perbankan 

Syariah di Indonesia supaya bisa mengambil sampel penelitian dari 

perbankan syariah yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 


