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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan, maka dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan untuk PT BNI: 

1. Berdasarkan analisis PAM menunjukkan pada variabel pajak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap simpanan. Sedangkan untuk 

variabel bunga tidak memiliki pengaruh terhadap simpanan di PT BNI. 

2. Hasil analisis terhadap asumsi klasik model lolos dalam pengujian 

multikolinieritas, normalitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan uji 

spesifikasi model. Jadi hasil penelitian ini sudah cukup baik digunakan 

dalam pengambilan keputusan, karena telah lolos dari semua asumsi 

klasik. 

3. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel pajak dan  bunga, bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan di BNI.  

4. Nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh pajak dan bunga terhadap simpanan di BNIadalah sebesar  

92,5107% sedangkan sisanya adalah sebesar 7,4893% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model (variabel model penganggu).  

5. Hasil uji t menunjukkan bahwa: 

a. Variabel Bunga (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap simpanan di BNI. 
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b. Variabel Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

simpanan di BNI. 

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan, maka dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan untuk PT BNI Syariah: 

1. Berdasarkan analisis PAM menunjukkan pada variabel pajak dan variabel 

nisbah bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap simpanan di PT BNI 

Syariah. 

2. Hasil analisis terhadap asumsi klasik model lolos dalam pengujian 

multikolinieritas, normalitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan uji 

spesifikasi model. Jadi hasil penelitian ini sudah cukup baik digunakan 

dalam pengambilan keputusan, karena telah lolos dari semua asumsi 

klasik. 

3. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel pajak dan  nisbah bagi hasil 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan di BNI 

Syariah.  

4. Nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh pajak dan bunga terhadap simpanan di BNI Syariah adalah 

sebesar  99,3336% sedangkan sisanya adalah sebesar 0,6664% dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model (variabel model penganggu).  

5. Hasil uji t menunjukkan bahwa: 

a. Variabel Nisbah Bagi Hasil (X1) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap simpanan di BNI Syariah. 
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b. Variabel Pajak (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

simpanan di BNI Syariah. 

 

B. Saran-saran 

1. BNI 

Nasabah bagi hasil merupakan salah satu faktor yang menarik 

nasabah untuk melakukan simpanan di Bank. BNI sebaiknya memberikan 

nisbah bagi hasil dan tingkat bunga yang kompetitif dalam menarik 

nasabah.  

2. Pemerintah 

Pemerintah melalui Bank Indonesia diharapkan mampu untuk 

membuat kebijakan yang dapat menjamin stabilitas tingkat bunga dan 

pajak bank, karena  mengingat apabila kondisi perbankan stabil akan 

menarik nasabah untuk melakukan simpanan di Bank. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Peneliti yang akan datang dapat menggunakan atau menambahkan 

variabel independen lain untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang 

dapat mempengaruhi simpanan di BNI Syariah maupun konvensional. 


