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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh Pembiayaan 

Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Jumlah Pendapatan 

Bagi Hasil pada BNI Syariah dan BCA Syariah, maka dari bagian akhir 

penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama (H1) diketahui 

bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh positif 

signifikan terhadap jumlah pendapatan bagi hasil pada Bank BNI 

Syariah dan BCA Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

pertama teruji. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua (H2) diketahui 

bahwa antara pembiayaan musyarakah terhadap jumlah pendapatan 

bagi hasil bank berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah 

pendapatan pada bank BNI Syariah dan BCA Syariah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis teruji. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (H3) diketahui secara simultan 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah pendapatan bagi hasil pada bank BNI 

Syariah dan BCA Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

teruji
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B. Saran 

Berdasarkan 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, sebagai 

berikut: 

1. Bagi Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah 

Dari penelitian di atas pada Bank BNI Syariah maupun BCA Syariah 

dapat diketahui bahwa variabel pembiayaan musdharabah 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap jumlah pendapatan 

bagi hasil sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap jumlah pendapatan bagi hasil. Dengan 

semakin adanya pembiayaan yang dikeluarkan untuk nasabah oleh 

bank maka bank akan dapat menambah jumlah pendapatan bagi hasil. 

Hal ini diharapkan kelangsungan hidup lembaga keuangan tersebut 

akan berlangsung dan bertahan lama serta dapat menarik nasabah 

untuk menggunakan produk bank tersebut sehingga lembaga akan 

semakin maju dan lebih unggul. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan, bahan informasi, referensi, dan wawasan terkait 

variabel-variabel penelitian yang sudah dijelaskan. Seperti 

pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan jumlah 

pendapatan bagi hasil. 
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3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Diharapkan peneliti yang akan datang sebaiknya dapat menambah 

variabel serta jumlah sampel pada Bank Umum Syariah yang akan 

diteliti serta dapat memperpanjang waktu penelitian secara lebih 

mendalam sehingga penelitian ini akan lebih akura 


