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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan dengan jumlah simpanan 

mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2017. Hal tersebut 

menunjukan bahwa semakin meningkatnya nilai inflasi maka tidak 

akan meningkatkan nilai jumlah simpanan mudharabah. 

2. Produk Domestik Bruto berpengaruh positif secara signifikan dengan 

jumlah simpanan mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2017. 

Bahwa semakin meningkatnya nilai PDB maka akan meningkatkan 

nilai jumlah simpanan mudharabah. 

3. Nisbah bagi hasil berpengaruh positif secara signifikan dengan jumlah 

simpanan mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2017.  

bahwa semakin meningkatnya nilai nisbah bagi hasil maka akan 

meningkatkan nilai jumlah simpanan mudharabah. 

4. Inflasi, Produk Domestik Bruto, dan nisbah bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah Bank Syariah 

Mandiri tahun 2010-2017. Semakin meningkatnya inflasi, Produk 

Domestik Bruto, dan nisbah bagi hasil maka akan meningkatkan 

jumlah simpanan mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2010-2017 

secara signifikan 
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B. Saran 

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap siapapun yang terkait dalam 

penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak lembaga Bank Syariah Mandiri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pihak managemen Bank Syariah Mandiri terkait 

dengan adanya inflasi, PDB, dan nisbah bagi hasil yang akan 

mempengaruhi masyarakat dalam menaruh dana mereka dalam 

bentuk simpanan mudharabah. Pada era saat ini adanya 

kemudahan dalam mengakses berbagai macam data, maka bank 

harus memberikan hasil atau laporan yang dipublikasi dengan 

baik ubtuk menarik dana dari pihak ketiga. 

2. Bagi akademis 

Bagi akademis laporan ini dapat digunakan untuk menambah 

referensi yang dibutuhkan. Menambah koleksi perbendaharaan 

perpustakaan, menambah referensi terkait variabel-variabel 

penelitian seperti inflasi, Produk Domestik Bruto, dan nisbah 

bagi hasil. Laporan ini dapat menjadi tambahan pustaka pada 

perpustakaan UIN Satu Tulungagung. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti berikutnya diharapkan untuk bisa menambah 

variabel bebas atau menggunakan metode penelitian yang lain 

untuk menguji rumusan masalah. Serta memberikan landasan 
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teori yang lebih mendalam mengenai kajian yang ada didalam 

penelitian ini. 

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat 

dalam menentukan lembaga perbankan yang baik dan sehat 

sehingga masyarakat yakin dan tahu bahwa dananya dikelola 

oleh lembaga perbankan yang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


