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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh bagi hasil 

terhadap bonus wadiah pada PT. Bank Syariah Indonesia, 

maka dapat disimpulkan : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi, setiap peningkatan 1 

rupiah bagi hasil PT. Bank Syariah Indonesia, maka 

diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 

0,034. Sehingga semakin banyak bagi hasil maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatan bonus wadiah. 

2. Hasil uji t menunjukan bahwa dana bagi hasil memiliki 

perngaruh positif terhadap bonus wadiah PT. Bank 

Syariah Indonesia. Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun 

dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun akan 

disalurkan untuk pembiayaan, dari pembiayaan tersebut 

akan diperoleh pendapatan berupa bagi hasil dan margin 

yang dapat menambah perolehan keuntungan. Dapat 

disebabkan karena pendapatan bagi hasil memiliki 

pengaruh positif terhadap bonus wadiah dikarenakan dana 

pihak ketiga yang digunakan dalam memberikan 

pembiayaan pada akad mudharabah, biaya yang 

dikeluarkan dalam pengelolaan pendapatan bagi hasil 
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lebih tinggi dari pada jenis lainnya. Bank mendapatkan 

pendapatan bagi hasil dari usaha yang telah dijalankan, 

sehingga dari dana yang didapatkan oleh Perbankan 

Syariah ini belum sepenuhnya menjadi milik bank, karena 

masih terdapat dana pihak ketiga yang belum dibagikan. 

Dana pihak ketiga, dana yang digunakan bank dalam 

menjalankan usaha sehingga semakin besar pendapatan 

bagi hasil yang didapatkan oleh bank maka dapat 

mengoptimalkan dalam menghasilkan bonus wadiah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, maka 

penulis menyampaikan saransaran sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Bank Syariah Indonesia 

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas 

disarankan untuk Bank Umum Syariah dalam 

pemanfaatan dana pembiayaan ini terdapat tanggungan 

bank atas dana yang digunakan dalam pemberian 

pembiayaan, bank menyalurkan dana yang telah 

dihimpunnya seperti dana komisaris, investasi, deposito, 

serta tabungan. Bank Syariah harus menjaga kestabilan 

dalam kelangsungan usaha yang dijalankannya, bank juga 

harus dapat memanajemen risiko terhadap penyaluran 

dana yang dilakukan, supaya pembiayaan tidak 

mengalami kebangkrutan serta ketidaksanggupan bank 

dalam mengembalikan dana nasabah, maka pembiayaan 
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bagi hasil bank harus lebih memperhatikan calon nasabah 

dengan menggunakan prinsip pemberian pembiayaan 

yaitu 5C sehingga bank lebih bisa menganalisis watak, 

sifat dan kondisi perekonomian dari calon nasabah. Pada 

pembiayaan jual beli, Bank Syariah perlu melakukan 

inovasi sehingga laba yang dihasilkan juga semakin 

meningkat. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan 

rujukan untuk peneliti selanjutnya dengan penelitian yang 

menambah atau menggunakan variabel lain agar diperoleh 

hasil analisis yang lebih valid an akurat. Hendaknya objek 

penelitian tidak hanya terbatas pada satu bank saja serta 

memperpanjang periode penelitian agar dapat 

menunjukkan kondisi atau kecenderungan jangka panjang. 

Analisis dalam menentukan pendapatan tidak hanya 

menggunakan dan simpana wadiah saja. Tentunya masih 

banyak lagi faktorfaktor lain yang mempengaruhi. Oleh 

sebab itu, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya 

menggunakan faktorfaktor lain diantaranya deposito 

mudharabah, tabungan mudharabah, pembiayaan 

murabahah, dan lainlain yang belum dipakai dalam 

penelitian ini. Hal ini dilakukan agar penelitian 

selanjutnya dapat berkembang. 


