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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban 

tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Gambaran pergerakan suku bunga Bank Indonesia per bulan pada 

periode 2009-2013 cenderung mengalami penurunan. Penurunan 

tersebut dikarenakan untuk menjaga stabilitas keuangan serta 

mendorong intermediasi perbankan. Walaupun cenderung menurun, 

suku bunga Bank Indonesia sempat bertahan pada level tertentu selama 

beberapa bulan pada tahun tertentusebagai proses memulihkan 

ekonomi global, dan pada tahun 2013 suku bunga Bank Indonesia 

cenderung meningkat. 

2. Gambaran pertumbuhan dana pihak ketiga bank syariah per bulan 

periode 2009-2013 cenderung meningkat dikarenakan imbal hasil 

perbankan syariah yang relatif lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan perbankan konvensional. Namun, pertumbuhannya tersebut 

belum dapat membawa bank syariah pada target pangsa pasar yang 

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia di setiap tahunnya, sehingga 
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banyak kalangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan bank syariah 

di Indonesia begitu lambat. 

3. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik suku bunga Bank Indonesia 

(BI Rate) dan dana pihak ketiga bank syariah memiliki koefisien yang 

negatif. Sehingga ketika suku bunga Bank Indonesiamengalami 

kenaikan, maka dana pihak ketiga bank syariah pun akan menurun, dan 

juga sebaliknya jika suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) megalami 

penurunan, maka dana pihak ketiga bank syariah pun akan meningkat. 

Suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi dana pihak ketiga sebesar 

8,4% dan sisanya 91,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bank Sentral harus berhati-hati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan 

moneter yang bersifat makro, khususnya dalam menetapkan suku bunga 

Bank Indonesia (BI Rate) agarBank Syariah dapat berkembang dengan 

baik untuk tahun-tahun selanjutnya. 

2. Bank syariah harus lebih aktif dalam memberikan pemahaman dan 

mempromosikan kepada masyarakat mengenai produk-produknya 

sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah di Bank 

Syariah.Serta memperbanyak instrumen penyaluran dana sehingga akan 
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memotivasi penerimaan dan penggunaan jumlah dana pihak ketiga bank 

syariah semakin besar. 

3. Dalam penelitian ini hanya satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 

dana pihak ketiga bank syariah. Untuk penelitian selanjutnya penulis 

menyarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya yang 

mempengaruhi pertumbuhan DPK seperti nisbah bagi hasil, tingkat 

likuiditas, tingkat inflasi, dan lain sebagainya. 


