BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan beberapa kesimpulan terkait
dengan pengaruh tingkat suku bunga bank umum konvensional dan tingkat
bagi hasil terhadap peningkatan jumlah deposito di Bank Umum Syariah.
1. Penetapan suku bunga bank umum konvensional pada tahun 2010-2015
berkisar antara 5,90% - 8,92% per tahun, sedangkan tingkat bagi hasil
yang diberikan pada tahun 2010-2015 berkisar antara 6,33% - 7,32% per
tahun.
2. Pertumbuhan jumlah deposito di Bank Umum Syariah tahun 2010-2015
secara prosentase mengalami penurunan rata-rata 11% per tahun, namun
secara nominal jumlah deposito Bank Umum Syariah yang terkumpul
mengalami kenaikan.
3. Tingkat suku bunga perbankan konvensional dan tingkat bagi hasil secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah deposito di
Bank Umum syariah tahun 2010-2015.
4. Tingkat suku bunga perbankan konvensional berpengaruh negatif terhadap
jumlah deposito di Bank Umum Syariah, yang artinya jika tingkat suku
bunga

perbankan

konvensional

meningkat

maka

akan

memberikan

pengaruh terhadap penurunan jumlah deposito pada Bank Umum Syariah
tahun 2010-2015.
5. Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah deposito di Bank
Umum Syariah, yang berarti jika tingkat bagi hasil meningkat maka akan
memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah deposito pada Bank
Umum Syariah tahun 2010-2015.
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B. Saran
1. Bank syariah sebagai badan usaha intermediasi keuangan sebaiknya selalu
memantau pergerakan suku bunga pada perbankan konvensional, untuk
dapat mempertahankan dan meningkatkan dana simpanan dari masyarakat.
2. Bank syariah harus meningkatkan kinerja operasionalnya, salah satunya
dengan

melakukan

pendampingan

kepada

nasabah

debitur

supaya

usahanya berkembang. Dengan begitu masyarakat akan tertarik untuk
menyimpan dan meminjam dana di bank syariah.
3. Bank

syariah perlu meningkatkan kualitas layanan dan membangun

hubungan yang baik dengan para nasabah, sehingga nasabah tidak lagi
melihat faktor imbal hasil dan suku bunga dalam melakukan kegiatan
penempatan dananya.
4. Untuk

penelitian

selanjutnya

hendaklah memperhitungkan faktor lain

seperti faktor kenyamanan, religi, tingkat risiko.
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