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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisis dan pembuktian terhadap Pengaruh 

Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), BI Rate Terhadap Profitabilitas Dengan 

Likuiditas Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Yang Listing 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari hasil diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas  

Variabel inflasi (X1), terhadap likuiditas (Z) menunjukan hasil hubungan yang 

signifikan, dengan nilai t statistik sebesar 10,459329 nilai ini lebih besar dari 1,96 

dan nilai Original Sampel (O) negatif yaitu -0,368487. Maka hubungan antara 

inflasi (X1) terhadap likuiditas (Z) adalah negatif signifikan, sehingga Ho1 diterima 

dan Ha1 ditolak. 

2. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas 

Variabel dana pihak ketiga (X2), terhadap likuiditas (Z) mempunyai hasil yang 

signifikan, dengan nilai t statistik sebesar 26,532007 nilai ini lebih dari 1,96 dan 

nilai Original Sampel (O) negatif yaitu -0,904662. Maka hubungan antara DPK 

(X2) terhadap likuiditas (Z) adalah negatif signifikan, sehingga Ho2 diterima dan 

Ha2 ditolak. 
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3. BI Rate berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas 

Variabel BI Rate (X3), terhadap Likuiditas (Z) mempunyai hasil yang tidak 

signifikan, dengan nilai t statistic sebesar 0,968043 nilai ini kurang dari 1,96 dan 

nilai original sampel (O) negative yaitu -0,0228. Maka hubungan antara BI Rate 

(X3) terhadap Likuiditas (Z) adalah negatif tidak signifikan, sehingga Ho3 ditolak 

dan Ha3 ditolak. 

4. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Variabel likuiditas (Z), terhadap profitabilitas (Y) mempunyai hasil yang 

signifikan, dengan nilai t statistic sebesar 3,969277 nilai ini lebih dari 1,96 dan nilai 

original sampel (O) positif yaitu 1,110287. Maka hubungan antara likuiditas (Z) 

terhadap profitabilitas (Y), memiliki hubungan positif signifikan, sehingga Ho4 

diterima dan Ha4 diterima. 

5. Inflasi berpengaruh signifikan Terhadap Profitabilitas  

Hasil estimasi tabel menunjukan, bahwa Inflasi (X1) memiliki hubungan yang 

signifikan, dengan nilai t statistik sebesar 4,026889 terhadap profitabitabilitas (Y) 

nilai ini lebih dari 1,96, nilai original sampel yang menunjukan hasil positif sebesar 

0,56074. Inflasi (X1), memiliki hubungan positif signifikan terhadap profitabilitas 

(Y), sehingga Ho5 diterima dan Ha5 diterima. 

6. Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Variabel DPK (X2), menunjukan hubungan yang signifikan, terhadap 

profitabilitas (Y) dengan nilai t statistik sebesar 2,055844 nilai ini lebih dari 1,96 

dan nilai original sampel (O) menunjukan hasil positif sebesar 0,512032. Maka arah 
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hubungan DPK (X2) terhadap profitabilitas (Y) adalah positif signifikan, sehingga 

Ho6 diterima dan Ha6 diterima 

7. BI Rate berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

Variabel BI Rate (X3) terhadap profitabilitas (Y) mempunyai hasil signifikan 

dengan nilai t statistik sebesar 4,588848 nilai ini lebih dari 1,96 dan memiliki nilai 

original sampel negative sebesar -0,380781. Maka arah hubungan BI Rate terhadap 

profitabilitas adalah negatif signifikan, sehingga Ho7 diterima dan Ha7 ditolak 

 

B. Saran 

1. Perbankan harus mampu menjaga tingkat profitabilitasnya terkhususnya 

dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yaitu inflasi, BI Rate, 

DPK, dan likuiditas, agar profitabilitas bank syariah terus mengalami 

peningkatan. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi atau menambah wawasan bagi nasabah. Sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan keputusan berinvestasi.


