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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

V.1  Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit 

Ratio (FDR) dan Return on Asset (ROA) terhadap nisbah bagi hasil deposito 

mudharabah pada  Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Berdasarkan 

hasil uji yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Berdasarkan hasil dari uji asumsi klasik menunjukkan bahwa dari variabel 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return on Asset (ROA) terhadap 

nisbah bagi hasil deposito mudharabah telah bebas dari 

multikololinieritas, autokorelasi dan heteroskedasititas. 

b. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bagi para investor 

dan calon investor ahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap nisbah bagi hasil deposito 

mudharabah. 

c. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel Return on Asset (ROA) terhadap 

nisbah bagi hasil deposito mudharabah. 

d. Berdasarkan hasil pengujian koefisien Determinasi (R2) menunjukkan 

bahwa adjusted R square adalah sebesar 17,8% yang artinya Financing to 

Deposit Ratio (FDR) dan Return on Assets (ROA) dapat mampu 

menjelaskan nisbah bagi hasil deposito mudharabah sebanyak 17,8%. 

Sementara itu, sisanya sebesar 82.2% adalah faktor lain yang tidak di teliti 

pada penelitian ini.  

 

V.2  Saran  

Dari penelitian ini, terdapat saran yang didasarkan pada beberapa 

keterbatasan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai 

berikut: 
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a.  Peneliti selanjutnya disarankan untuk menabah periode dan sampel tidak 

hanya Bank Umum Syariah (BUS) saja, tetapi seluruh bank syariah seperti 

Unit Usaha Syariah (UUS).  

b.  Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar menambah variabel lainnya 

yang diduga memiliki pengaruh terhadap nisbah bagi hasil Deposito 

Mudharabah. 

c.  Disarankan bagi para investor dan calon investor dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menanamkan dana-nya di bank syariah yang 

dianggap paling menguntungkan baik jangka panjang maupun jangka 

pendek. 

d.  Disarankan bagi perusahaan, sebaiknya mengembangkan rasio Financing 

to Deposit Ratio (FDR) dan lebih memperhatikan kinerja keuangannya 

dalam pengelolaan aset yang terkadung dalam rasio Return on Assets 

(ROA) agar tidak mengurangi bagi hasil baik dalam produk deposito 

maupun produk bank syariah lainnya. 
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