
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

pembiayaan Murabahah dan tingkat suku bunga BI terhadap Margin Murabahah 

pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, maka pada bagian akhir dari penelitian 

ini, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis penelitian, sekaligus 

memberikan saran atau masukan sebagai berikut: 

1. Pengaruh suku bunga bank Indonesia terhadap jumlah marjin murabahah 

Nilai yang diperoleh dari pembuktian menggunakan aplikasi SPSS 16.0 for 

windows hasil uji menunjukan nilai thitung (-0,653) < ttabel (1,699). Nilai 

signifikansi dari hasil uji juga menunjukan lebih besar dari taraf kesalahan 

5% yakni 0,519 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku 

bunga Bank Indonesia secara individual atau terpisah  berpengaruh negatif  

dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah marjin murabahah. 

2. Pengaruh marjin murabahah terhadap jumlah marjin murabahah 

Nilai yang diperoleh dari pembuktian menggunakan aplikasi SPSS 16.0 for 

windows hasil uji menunjukkan nilai thitung (36,791) >  ttabel (1,699) dengan 

nilai signifikasi yang lebih kecil dari nilai α yakni sebesar 0,000 < 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah secara 

individual atau terpisah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 

marjin murabahah. 



 
 

3. Pengaruh suku bunga bank Indonesia dan pembiayaan murabahah terhadap 

jumlah marjin murabahah. 

Nilai yang diperoleh dari pembuktian menggunakan aplikasi SPSS 16.0 for 

windows hasil uji menunjukkan Fhitung (809,093) > Ftabel (3,340) dan nilai 

signifikansi (0,000) < α (0,05). Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas yang terdiri dari suku bunga Bank Indonesia dan pembiayaan 

murabahah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap jumlah marjin 

murabahah. 

B. Saran 

Dalam kesempurnaan selalu tidak terlepas daripada kekurangan meskipun telah 

diupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnan dengan 

menghindari dan mengurangi hal-hal yang kurang baik. Karena kesempurnaan 

hanya milik Allah semata. Berkenaan dengan hal tersebut, maka berdasarkan dari 

data yang telah didapat  kemudian dianalisis selanjutnya disimpulkan maka 

penulis memiliki pandangan atau saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan untuk perkembangan selanjutnya yang lebih baik bagi PT. Bank 

Muamalat Indonesia Tbk yakni Dengan adanya penelitian ini diharapkan Bank 

Muamalat dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan untuk membantu 

pihak manajemen sesuai dengan syariah dalam memberikan marjin serta kegiatan 

bank Syariah khususnya, dan dapat dijadikan masukan untuk dunia perbankan di 

Indonesia pada umumnya. 

 

 


