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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat perbedaan pengaruh dana pihak ketiga terhadap profitabilitas di 

BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan BMT Istiqomah 

Karangrejo. Berdasarkan uji beda (Independent Sample T-Test) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh 

dana pihak ketiga terhadap profitabilitas di BMT Ummatan Wasathan 

Tulungagung dengan BMT Istiqomah Karangrejo. Dari adanya perbedaan 

tersebut dapat diketahui lebih besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap 

profitabilitas pada BMT Istiqomah Karangrejo daripada BMT Ummatan 

Wasathan Tulungagung. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh pendapatan margin terhadap profitabilitas di 

BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan BMT Istiqomah 

Karangrejo. Berdasarkan uji beda (Independent Sample T-Test) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh 

pendapatan margin terhadap profitabilitas di BMT Ummatan Wasathan 

Tulungagung dengan BMT Istiqomah Karangrejo. Dari adanya perbedaan 

tersebut dapat diketahui lebih besar pengaruh pendapatan margin terhadap 
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profitabilitas pada BMT Istiqomah Karangrejo daripada BMT Ummatan 

Wasathan Tulungagung. 

3. Tidak terdapat perbedaan pengaruh pembiayaan ba’i bitsaman ajil 

terhadap profitabilitas di BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan 

BMT Istiqomah Karangrejo. Berdasarkan uji beda (Independent Sample T-

Test) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pengaruh pembiayaan ba’i bitsaman ajil terhadap profitabilitas pada BMT 

Ummatan Wasathan Tulungagung dengan BMT Istiqomah Karangrejo. 

Artinya bahwa data homogen sehingga dapat disimpulkan bahwa varians 

populasi identik. Hal itu berarti bahwa populasi yang diteliti memiliki 

sifat-sifat yang relatif seragam satu sama lainnya. 

4. Terdapat perbedaan pengaruh dana pihak ketiga, pendapatan margin, dan 

pembiayaan ba’i bitsaman ajil secara bersama-sama terhadap profitabilitas 

pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dengan BMT Istiqomah 

Karangrejo. Berdasarkan uji beda (Independent Sample T-Test) 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh 

dana pihak ketiga, pendapatan margin, dan pembiayaan ba’i bitsaman ajil 

secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada BMT Ummatan 

Wasathan Tulungagung dengan BMT Istiqomah Karangrejo. Dari adanya 

perbedaan tersebut dapat diketahui lebih besar pengaruhnya terhadap 

profitabilitas pada BMT Istiqomah Karangrejo daripada BMT Ummatan 

Wasathan Tulungagung. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa 

saran yang mungkin dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:   

1. Bagi lembaga   

Dana pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan ba’i 

bitsaman ajil mempengaruhi profitabilitas di BMT Ummatan Wasathan 

Tulungagung  dan BMT Istiqomah Karangrejo menunjukkan angka cukup 

baik dan stabil, maka BMT Ummatan Wasathan Tulungagung dan BMT 

Istiqomah Karangrejo harus terus meningkatkan pendapatan dari 

pembiayaan yang disalurkan agar tingkat profitabilitas terus meningkat, 

sehingga kepercayaan anggota tetap terjaga. Salah satu cara peningkatan 

pendapatan dilakukan dengan cara menarik minat calon anggota baru 

supaya mau mempercayakan uangnya pada BMT, sehingga uang tersebut 

dapat digunakan BMT untuk suatu pembiayaan yang nantinya akan 

disalurkan kembali pada anggota. Dan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak manajemen BMT untuk 

mengelola sebaik mungkin aset dan liabilitas yang dimiliki dengan 

memperkecil risiko sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih 

berarti terhadap profitabilitas BMT terutama pada BMT Ummatan 

Wasathan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo. 

2. Bagi Akademik   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya, keuangan Islam pada 
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khususnya serta menjadi referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus 

sebagai bahan acuan yang akan datang selain jurnal dan buku.   

3. Bagi Peneliti Selanjutnya   

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya dan diharapkan agar menyertakan variabel lain untuk 

mengetahui seberapa besarnya pengaruh terhadap Profitabilitas selain dana 

pihak ketiga, pendapatan margin dan pembiayaan ba’i bitsaman ajil, yang 

menurut hasil penelitian masih banyak persentase yang di pengaruhi oleh 

faktor lainnya. Untuk agenda penelitian yang akan datang, penelitian ini 

dapat dilakukan tidak hanya pada BMT Ummatan Wasathan Tulungagung 

dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung saja, namun dapat diperluas 

lagi pada BMT lainnya. 

 


