
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

       Kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh hybrid contract, tingkat inflasi dan 

konsep bagi hasil pada pembiayaan take over KPR terhadap resiko likuiditas 

perbankan syariah (study kasus pada bank panin dubay syariah) adalah sebagai 

berikut:  

1. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

hybrid contract (X1), tingkat inflasi (X2) dan konsep bagi hasil (X3) 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan dari komponen hybrid 

contract,tingkat inflasi dan konsep bagi hasil terhadap resiko likuiditas pada 

perbankan syariah. 

2. Sedangkan berdasarkan hasil uji T, variabel tingkat inflasi (X2) adalah 

variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap resiko likuiditas. Karena 

keterbatasan dalam akses perbankan syariah, maka penelitian ini hanya 

dilakukan pada satu bank swasta saja yaitu Bank Panin Dubay Syariah, 

sehingga hasilnya sulit di generalisir karena tidak ada pembanding dan 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang 

sehingga tidak dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai variabel 

independen apa saja yang mempengaruhi dapat mempengaruhi resiko likuiditas 

pada perbankan syariah.  

3. Berdasarkan nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R² 

sebesar 0,633, hal ini berari seluruh variabel hybrid contract, tingkat inflasi 

dan konsep bagi hasil mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 



63,3% terhadap variabel terikat (Y) yakni resiko likuiditas. Sisanya sebesar 

36,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian.  

4. Berdasarkan data yang peneliti amati melalui pengamatan langsung serta 

ditambah dengan beberpa informasi tambahan dari berbagai literasi 

bahwasanya hybrid contract yang dilakukan atau dipraktekkan dalam 

pembiayaan take over pada perbankan syariah tidak bertentangan dengan 

syariah. 

B. Saran  

Pada bagian akhir ini, penulis hendak mengajukan beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan yang 

diteliti. Adapun saran-saran yang peneliti ajukan adalah diantaranya: 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengambil sampel pada 

beberapa perbankan syariah karena pada penelitian ini hanya 

menggunakan satu perbankan syariah, dan periode penelitian yang lebih 

panjang, sehingga hasil kesimpulan akan menjadi lebih digeneralisir. 

 

 

 

 

 

 



 


