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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh dana 

pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Mega Syariah 

Periode 2009-2013, maka pada bagian akhir ini penulis menarik kesimpulan, 

sekaligus memberikan saran sebagai berikut. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Mega Syariah selama periode 2009-

2013 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah dana 

pihak ketiga tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mengalami kenaikan 

30,61% sebesar Rp 2.175.197.602 (ribuan rupiah) dari tahun sebelumnya. 

Sedangkan perkembangan dana pihak ketiga terendah yaitu pada tahun 

2010 yang mengalami kenaikan 2,31% sebesar Rp 93.608.370 (ribuan 

rupiah). 

2. Selama periode tahun 2009-2013 pembiayaan musyarakah  cenderung 

mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai 2012 dan mengalami 

peningkatan di tahun 2013. Jumlah penyaluran pembiayaan musyarakah 

tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang mengalami peningkatan 16,63% 

sebesar Rp 7.249.563 (ribuan rupiah) dari tahun sebelumnya. Sedangkan 

penyaluran pembiayaan terendah terjadi pada tahun 2011 yang menurun 

104,36% sebesar Rp 74.497.832 (ribuan rupiah) dari tahun sebelumnya. 
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3. Dana Pihak Ketiga mampu memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 

90,9% terhadap pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Mega Syariah. 

Kemudian hasil pengujian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada 

PT. Bank Mega Syariah. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan PT. Bank Mega Syariah sebaiknya melakukan penghimpunan 

Dana Pihak Ketiga (DPK) secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara peningkatan kenyamanan transaksi dan juga mengembangkan 

jaringan kantor maupun layanan perbankan lainnya, karena dengan begitu 

kepercayaan masyarakat kepada Bank Mega Syariah semakin tinggi. 

2. Diharapkan PT. Bank Mega Syariah dapat meningkatkan pembiayaan 

dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di 

dalam perusahaan agar berkinerja lebih baik dan selektif dalam 

memberikan pembiayaan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya tidak hanya meneliti faktor-faktor 

internal yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan musyarakah saja, 

akan tetapi juga meneliti faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 

penyaluran pembiayaan musyarakah. 

 


