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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarakan penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri Tbk periode 

2010  2019, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial atau individu variabel independen berpengaruh. sebagai 

berikut: 

a. Variabel Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

deposito mudharabah 

b. Variabel Biaya Promosi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap deposito mudharabah 

c. Variabel PDB (Produk Domestik Bruto) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap deposito mudharabah 

2. Secara simultan atau bersama-sama variabel Bagi Hasil, Biaya 

Promosi, dan PDB berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

Deposito Mudharabah. 

3. Hasil estimasi menunjukkan nilai R2 sebesar 0,976680. Maka. 97,66 % 

variasi variabel deposito mudharabah dapat dijelaskan oleh variasi 

variasi variabel BGM, BP, dan PDB. Sedangkan sisanya 2,34 % 

dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain diluar model. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian ini. sebagai berikut 

: 

1. Bagi Bank Syariah Mandiri 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah 

bisa dikatakan hampir mendekati pengaruhnya terhadap deposito. 

dapat dibuktikan dimana R2 sebesar 97,66 % akan tetapi R2 yang tinggi 

pun tidak menjamin apapun bila asumsi klasik tidak terpenuhi atau 

biasa disebut meaningless (Utomo. 2019:150). Namun. setelah 

dilakukan uji asumsi klasik semua terpenuhi. dapat dikatakan variabel 

dalam penelitian ini mempengaruhi perkembangan deposito 

mudharabah. Diharapkan bagi BSM dapat memaksimalkan dana biaya 

promosi. supaya tidak keluar berlebihan (efisiensi dalam pengeluaran 

dana promosi) akan tetapi eksistensi BSM tetap diketahui oleh 

nasabah.  

BSM diharapkan pula berfokus pada fluktuasi PDB. dimana dalam 

sesuatu perekonomian. di negara-negara maju maupun di negara-

negara berkembang. barang dan jasa diproduksikan bukan saja oleh 

perusahaan milik penduduk negara tersebut tetapi oleh penduduk 

negara lain. Selalu didapati produk nasional diciptakan oleh faktor-

faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Perusahaan multinasional 

beroperasi di berbagai negara dan membantu menaikkan nilai barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Perusahaan 
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mutinasional tersebut menyediakan modal. teknologi dan tenaga ahli 

kepada negara di mana perusahaan itu beroperasi. Dengan demikian. 

Produk Domestik Bruto adalah nilai barang dan jasa dalam suatu 

negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga 

negara tersebut dan negara asing. Mampu memberikan inovasi agar 

investor PMDN dan PMA mau bekerjasama dengan BSM. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat diharapkan untuk melek teknologi. agar 

mengetahui keuntungan dan kerugian bertransaksi terutama di bank. 

Dengan adanya sedukasi tetang program-program yang dimiliki suatu 

lembaga keuangan masyarakat akan lebih tertarik untuk melakukan 

transaksi. 

3. Bagi Akademisi 

Untuk para Akademisi. diharapkan dapat meng-update tahun 

penelitian dan menambah variabel lain. seperti Inflasi. FDR. BOPO. 

CAR. Nilai Tukar. dll. 

  


