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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan 

Tingkat Bagi Hasil (TBH) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil PT. Bank Syariah 

Mandiri, Tbk Tahun 2010-2015”, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh PT. Bank Syariah 

Mandiri, Tbk selama tahun 2010-2015 adalah tinggi. Namun, dana yang 

disalurkan untuk pembiayaan bagi hasil adalah rendah. Oleh karena itu, 

tingkat bagi hasil (TBH) yang diperoleh adalah rendah. Financing to deposit 

ratio (FDR) adalah tinggi karena bank mampu menyalurkan pembiayaan 

sesuai dengan dana pihak ketiga yang terkumpul. 

2. Variabel dana pihak ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap pembiayaan bagi hasil PT. Bank Syariah 

Mandiri, Tbk. Artinya setiap terjadi peningkatan atau penurunan dana pihak 

ketiga akan mempengaruhi besarnya pembiayaan bagi hasil. 

3. Variabel financing to deposit ratio (FDR) mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap pembiayaan bagi hasil PT. Bank Syariah 

Mandiri, Tbk. Artinya setiap terjadi peningkatan atau penurunan financing 

to deposit ratio akan mempengaruhi besarnya pembiayaan bagi hasil. 

4. Variabel tingkat bagi hasil (TBH) mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap pembiayaan bagi hasil PT. Bank Syariah 
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Mandiri, Tbk. Artinya setiap terjadi peningkatan atau penurunan tingkat 

bagi hasil akan mempengaruhi besarnya pembiayaan bagi hasil. 

5. Variabel dana pihak ketiga (DPK), financing to deposit ratio (FDR), tingkat 

bagi hasil (TBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara 

simultan terhadap pembiayaan bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. 

Artinya setiap terjadi peningkatan atau penurunan dana pihak ketiga, 

financing to deposit ratio dan tingkat bagi hasil secara bersama-sama akan 

mempengaruhi besarnya pembiayaan bagi hasil. 

 

5.2   Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang akan 

diberikan dalam penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Saran bagi penelitian berikutnya secara teoritis, antara lain: 

a. Diharapkan adanya penelitian-penelitian selanjutnya mengenai 

pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan variabel yang lebih 

beragam, baik dari faktor internal maupun eksternal. 

b. Diharapkan menggunakan alat analisis yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 

2. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk untuk meningkatkan pembiayaan 

bagi hasil agar mencerminkan prinsip syariah, yakni dengan 

memperhatikan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat 

karena dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang akan digunakan 

untuk melakukan pembiayaan. Seberapa besar pembiayaan yang 
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disalurkan akan mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diperoleh bank 

tersebut. Demikian pula PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk harus 

memperhatikan financing to deposit ratio untuk mengendalikan jumlah 

dana yang dihimpun dari masyarakat dengan dana yang disalurkan untuk 

pembiayaan, hal ini dilakukan agar bank tidak kekurangan sumber dana 

jika deposan membutuhkan dana sewaktu-waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


