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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh dana pihak ketiga,dan modal 

sendiri terhadap pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sumber dana pihak ketiga meningkat maka jumlah pembiayaan murabahah 

yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia juga akan meningkat, dan apabila 

sumber dana pihak ketiga menurun maka jumlah pembiayaan murabahah 

yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia juga akan menurun. Jadi semakin 

besar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank Muamalat 

Indoneisa, maka semakin besar sumber dana yang dimiliki oleh Bank 

Muamalat Indonesia, sehingga jumlah pembiayaan murabahah yang 

disalurkan juga akan semakin besar.  

2. Sumber dana modal sendiri meningkat maka jumlah pembiayaan murabahah 

yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia juga akan meningkat, dan apabila 

sumber dana modal sendiri menurun maka jumlah pembiayaan murabahah 

yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia juga akan menurun. Jadi semakin 

besar jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham Bank Muamalat 

Indoneisa, maka semakin besar sumber dana yang dimiliki oleh Bank 
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Muamalat Indonesia, sehingga jumlah pembiayaan murabahah yang 

disalurkan juga semakin besar.  

3. Secara bersama-sama dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia.   

Dana pihak ketiga dan modal sendiri merupakan sumber dana yang dimiliki 

oleh bank syariah. Ketika dana dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh 

Bank Muamalat Indonesia dan juga modal sendiri yang disetor oleh para 

pemegang saham mengalami kenaikan maka sumber dana yang dimiliki oleh 

Bank Muamalat Indonesia juga meningkat sehingga jumlah pembiayaan 

murabahah yang disalurkan juga akan meningkat. Dari kedua variabel 

memliki satu kesatuan yang dapat mempengaruhi besaran jumlah pembiayaan 

murabahah. Jika salah satu dari kedua variabel kurang efektif maka 

pembiayaan murabahah yang disalurkan juga kurang efektif. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, maka penulis menyampaikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Bank Muamalat 

Indonesia untuk lebih meningkatkan sumber dana baik yang bersumber dari 

masyarakat maupun yang bersumber dari para pemegang saham sehingga 
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jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan juga akan meningkat. Karena 

pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan bank. 

2. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu 

pengetahuan, referensi dan literatur yang bermanfaat bagi pihak akademik 

terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah 

bank syariah. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya   

Dari hasil penelitian ini, hendaknya peneliti selanjutnya dapat 

menambah variabel-variabel lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan murabahah, tidak hanya 6 variabel yang sudah pernah diteliti oleh 

peneliti sebelumnya. 

 

 

 

 

 

    

 

 




