
BAB VI  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Pinjaman dan  

Jangka Waktu Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Rata-Rata 

Pengusaha Mikro Anggota BMT Dinar Amanu Tulungagung maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara jumlah pinjaman 

terhadap pendapatan rata-rata pengusaha mikro. Semakin banyak 

jumlah pembiayaan yang diterima anggota maka akan semakin banyak 

pendapatan yang akan dihasilkan dari usaha anggota. Tentu hal ini 

tidak lepas dari sikap pelaku usaha yang berusaha memaksimalkan 

usaha yang dilakukannya. Pelaku usaha yang amanah akan 

menggunakan jumlah pembiayaan yang di terima dari BMT untuk 

keperluan usaha, seperti menambah modal operasionalnya, atau 

menambah alat-alat produksi agar hasilnya lebih efektif dan efisien.  

2. Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara jangka waktu 

pembiayaan murabahah terhadap pendapatan rata-rata pengusaha 

mikro. Artinya lamanya jangka waktu pembiayaan murabahah yang 

ditetapkan tidak mempengaruhi pendapatan yang di terima pengusaha 

mikro. Hal tersebut dapat dikarenakan tingkat bagi hasil yang 

diterapkan, ada kemungkinan bagi hasil yang diterapkan hanya 



menjadi beban pengusaha mikro sehingga pendapatan tidak mengalami 

peningkatan.  

3. Terdapat pengaruh positif antara jumlah pinjaman dan jangka waktu 

pembiayaan murabahah terhadap pendapatan rata-rata pengusaha 

mikro. Jadi secara statistik jumlah pinjaman dan jangka waktu 

pembiayaan murabahah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha mikro.   

B.  Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, 

maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun 

saran-saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Akademik  

Penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi dan 

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian yang akan 

datang selain jurnal dan buku yang sudah ada.  

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah  

Bagi lembaga diharapkan harus lebih peduli dengan UMK sekitar 

dengan memberikan pelayanan pembiayaan yang mudah, agar UMK 

dapat mengembangkan usahanya.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian mendatang 

dan untuk menggunakan atau menambahkan variabel internal maupun 



eksternal yang memiliki pengaruh kuat terhadap pendapatan 

pengusaha mikro.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


