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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1) Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga. Besarnya nilai tingkat 

inflasi akan berbanding terbalik dengan besarnya nilai dana pihak ketiga. Hal 

tersebut disebabkan karena semakin tinggi Tingkat Inflasi maka Dana Pihak 

Ketiga yang dicapai akan semakin menurun dan juga sebaliknya. Karena pada 

saat tingkat inflasi yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan biaya hidup 

masyarakat. Kenaikan biaya hidup masyarakat ini tentunya akan mengurangi 

pendapatan rillnya, karena pendapatan mereka telah diserap oleh kanaikan 

harga. Apabila terjadi inflasi dalam perekonomian maka masyarakat atau 

nasabah akan lebih cenderung berinvestasi pada asset rill daripada berinvestasi 

di asset finansial. Sehingga penghimpunan dana pihak ketiga di perbankan 

mengalami penurunan.  

2) Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga. Besarnya nilai 

Tingkat Bagi Hasil akan searah diikuti dengan meningkatnya Dana Pihak 

Ketiga. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi Tingkat Bagi Hasil maka 

Dana Pihak Ketiga yang dicapai akan semakin meningkat karena Tingkat Bagi 

Hasil yang di tawarkan oleh bank kepada nasabah akan menarik nasabah untuk 

menabung atau menginvestasikan dana nya di bank, sehingga jumlah 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga akan meningkat.  
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5.2     Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai 

Dana Pihak Ketiga yang dipengaruhi Tingkat Inflasi dan Tingkat Bagi hasil. Maka 

penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1  Saran Operasional 

1) Agar tingkat inflasi dalam menentukan peningkatan dana pihak ketiga pada 

perbankan syariah, maka sebaiknya pembuat kebijakan harus membuat 

pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai inflasi 

yang rendah dan stabil, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan 

koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan pemerintah. 

Dengan cara pengendalian inflasi tersebut dilakukan melalui kebijakan 

moneter, kebijakan fiskal, dan juga kebijakan di sektor rill. Diharapkan 

dengan adanya sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan 

stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung pada peningkatan 

penghimpunan dana pihak ketiga pada perbankan. 

2) Perbankan syariah harus terus meningkatkan besarnya persentase tingkat 

bagi hasil bagi nasabah. Hal ini terbukti akan mampu meningkatkan dana 

pihak ketiga perbankan syariah. Peningkatan tingkat bagi hasil sangat 

tergantung dari besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perbankan 

syariah. Oleh karena itu perbankan syariah harus meningkatkan tingkat 

keuntungan dengan cara melakukan ekspansi pembiayaan dan juga 

peningkatan pelayanan jasa keuangan. Dengan demikian diharapkan tingkat 

keuntungan perbankan syariah akan meningkat dan pada akhirnya akan 
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mampu meningkatkan tingkat bagi hasil, sehingga penghimpunan dana 

pihak ketiga pada perbankan syariah pun dapat meningkat. Bank syariah 

juga harus tetap menjaga besaran tingkat bagi hasil tersebut agar tidak 

terjadi penurunan yang akan berdampak pada dana pihak ketiga. Oleh 

karena itu, perbankan syariah harus berupaya menjaga kualitas aktiva 

produktifnya agar senantiasa lancar.  

5.2.2 Saran Akademis  

1) Bagi Pengembang Ilmu  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, 

sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi 

dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Tingkat Inflasi dan 

Tingkat Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga serta sebagai masukan dan 

tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu ekonomi.  

2) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Disarankan pada peneliti lain agar dapat untuk lebih memberikan bukti 

empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa Dana Pihak Ketiga dipengaruhi 

oleh Tingkat Inflasi dan Tingkat Bagi Hasil. Serta dikarenakan masih 

terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, 

diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di 

luar variabel ini, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang 

berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang 

diterima secara umum. 


