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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Pengaruh 

Penilaian Pembiayaan Terhadap Keputusan Penyaluran Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Variabel Character berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

penyaluran pembiayaan murabahah.  Character merupakan faktor yang 

dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk 

menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunnyai iktikad baik, tentu 

akan membawa berbagai kesulitan bagi perbankan syariah di kemudian 

hari. Semakin tinggi tingkat Character yang diberikan maka Character 

akan semakin meningkat. Jadi, penilaian Character yang dilakukan oleh 

Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Kediri benar-benar 

mempengaruhi dalam memberikan keputusan penyaluran pembiayaan. 

2. Variabel Capacity berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan 

penyaluran pembiayaan murabahah. Capacity merupakan Kemampuan 

yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahannya guna 

memperoleh laba yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin berkurangnya kemampuan nasabah dalam menghasilkan 
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pendapatan, maka semakin menurun pula pembiayaan yang akan 

disalurkan oleh pihak bank.  

3. Variabel Capital berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

penyaluran pembiayaan murabahah. Capital merupakan jumlah dana atau 

modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudhorib. Semakin meningkat 

Capital yang diberikan maka keputusan penyaluran pembiayaan 

murabahah juga akan mengalami peningkatan. Jadi, penilaian Capital 

yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama 

Kediri mempengaruhi dalam memberikan keputusan penyaluran 

pembiayaan murabahah. 

4. Variabel Collateral berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

penyaluran pembiayaan murabahah. Hal ini mengindikasi semakin baik 

dan tinggi nilai jaminan yang dimiliki oleh nasabah, maka semakin 

tangguh bagi pihak bank dalam mengamankan pembiayaan apabila 

nasabah tidak mampu membayar kembali pembiayaan yang disalurkan. 

Serta mengindikasikan bahwa pihak bank dalam menilai dan menaksir 

nilai jual jaminan pada harga pasaran, dilakukan secara baik dan tepat.  

5. Variabel Condition of economy berpengaruh negatif signifikan terhadap 

keputusan penyaluran pembiayaan murabahah. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa condition berpengaruh negatif signifikan terhadap 

nilai pembiayaan yang berarti hipotesis diterima. Hasil ini didasarkan 

bahwa semakin tinggi biaya hidup yang dikeluarkan nasabah, maka pihak 

bank perlu mempertimbangkan penyaluran pembiayaan yang diberikan 
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kepada nasabah,karena dari total penghasilan yang dimiliki nasabah 

digunakan untuk mengembalikan dana yang diberikan oleh bank dan 

digunakan juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagi nasabah.      

6. Hasil secara simultan dari semua variabel telah mendapatkan hasil bahwa 

semua variabel berpengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan 

murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama 

Kediri, tetapi ada dua variabel yaitu capacity dan condition of economy 

yang berpengaruh negatif signifikan. 

 

B. SARAN-SARAN 

1. Bagi Lembaga 

Peneliti menambahkan sebuah informasi sebagai sumbangan ide,saran 

yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menentukan 

keputusan dalam penyaluran pembiayaan. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk 

melakukan penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian ini diharapkan 

dapat melengkapi temuan empiris dalam bidang keuangan khususnya 

pada perusahaan go publik di Indonesia, sehingga bermanfaat bagi 

kemajuan dan pengembangan keilmuan serta praktiknya di masa yang 

akan datang. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian 

selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan 

mengetahui lebih mengenai Pengaruh Penilaian Pembiayaan Terhadap 

Keputusan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat 

Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri. Selain itu peneliti selanjutnya 

bisa menambahkan pembaruan penelitian ini dengan menerkaitkan 

terhadap kondisi perekonomian saat ini yang berhubungan dengan 

pembiayaan. 


