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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada latar belakang, pemaparan teori, hipotesis, hasil penelitian, 

analisis data serta pembahasan yang telah disusun pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh inflasi dan deposito mudharabah 

terhadap pembiayaan murabahah periode 2014-2016 adalah sebagai berikut. 

1. Hasil analis secara parsial mengenai pengaruh inflasi terhadap pembiayaan 

murabahah menunjukan bahwa koefisien determinasi dari inflasi terhadap 

pembiayaan murabahah adalah sebesar 24,8%. Hal ini menunjukan bahwa 

inflasi (X1)  hanya berpengaruh 24,8% terhadap pembiayaan murabahah (Y) 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. Nilai perhitungan Pearson Product Moment mengindikasikan bahwa 

inflasi (X1) memiliki hubungan sedang dengan pembiayaan murabahah (Y). 

Hasil uji signifikansiatau uji hipotesis menujukan bahwa Ha1 diterima dan 

Ho1 ditolak.  

2. Hasil analis secara parsial mengenai pengaruh deposito mudharabah terhadap 

pembiayaan murabahah menunjukan bahwa koefisien determinasi dari 

deposito mudharabah (X2) terhadap pembiayaan murabahah (Y) adalah 

sebesar 85,65%. Hal ini menunjukan bahwa deposito mudharabah (X2) 

berpengaruh sebesar 85,65% terhadap pembiayaan murabahah (Y) dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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Nilai perhitungan Pearson Product Moment menunjukan bahwa deposito 

mudharabah (X2) memiliki hubungan sangat kuat dengan pembiayaan 

murabahah (Y). Hasil uji signifikansi atau uji hipotesis menujukan bahwa  

Ho2 diterima dan Ha2 ditolak.  

3. Hasil analis secara simultan mengenai pengaruh inflasi dan deposito 

mudharabah terhadap pembiayaan murabahah menunjukan bahwa koefisien 

determinasi secara simultan dari inflasi (X1) dan deposito mudharabah (X2) 

terhadap pembiayaan murabahah (Y) adalah sebesar 85,5%. Hal ini 

menunjukan bahwa Inflasi dan deposito mudharabah berpengaruh sebesar 

85,5% terhadap pembiayaan murabahah (Y) dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai perhitungan Pearson 

Product Moment menunjukan bahwa inflasi (X1) dan deposito mudharabah 

(X2) secara simultan memiliki hubungan sangat kuat terhadap pembiayaan 

murabahah Hasil uji signifikansi atau uji hipotesis menujukan bahwa Ha3 

diterima dan Ho3 ditolak 

 

B. Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis setelah penelitian ini 

selesai adalah sebagai berikut.  

1. Bagi Pihak PT Bank Mega Syariah 

Saran dari penulis terhadap PT. Bank Mega Syariah adalah untuk tetap 

menjadi bank syariah yang kompeten serta memberikan pelayanan terbaik bagi 

semua nasabahnya. Teruslah menjadi bank dengan alokasi dana sosial yang besar 

terhadap perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Bilamana hasil 
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penelitian ini memiliki nilai manfaat bagi perusahaan dalam menentukan 

kebijakan perusahaan maka gunakanlah dengan senang hati. Hal tersebut tentunya 

menambah nilai utilitas dari penelitian ini. 

  2.  Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Saran yang diajukan oleh peneliti terhadap peneliti lain yang hendak 

meneliti objek yang sama dengan apa yang telah diteliti adalah sebagai berikut. 

a. Hendaknya peneliti selanjutnya meneliti variable lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini sehingga memperoleh kesimpulan yang tentunya brilliant 

serta memiliki nilai guna maksimal bagi peneliti dan PT. Bank Mega Syariah. 

b. PT. Bank Mega Syariah adalah bank yang berkomitmen untuk memberikan 

pelayanan informasi bagi mahasiswa yang berniat melakukan penelitian. Oleh 

karena itu jangan ragu untuk melakukan observasi secara langsung.  


