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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa secara 

parsial, DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. 

Apabila DPK yang dihimpun semakin meningkat maka pembiayaan 

murabahah yang disalurkan akan stabil, akan tetapi sebaliknya apabila dana 

yang dihimpun kurang maka penyaluran pembiayaan akan terhambat 

sehingga tidak maksimal. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa secara 

parsial, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga yang cepat dan terus-

menerus dan dalam jangka waktu yang cukup panjang akan berdampak pada 

menurunnya minat masyarakat untuk menyimpan uang baik di bank syariah 

maupun lembaga keuangan lainnya, selain itu berakhibat pada melemahnya 

kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsurannya. Hal tersebut akan 

mengakhibatkan banyak pembiayaan yang kurang lancar bahkan macet dan 

dikhawatirkan akan menambah persentase rasio pembiayaan bermasalah bank 

syariah. 
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3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa secara 

parsial, margin murabahah berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini 

disebabkan oleh semakin tinggi margin murabahah menunjukkan semakin 

besar pembiayaan murabahah yang akan disalurkan. Dikarenakan margin 

murabahah merupakan keuntungan yang ditetapkan oleh kedua belah pihak 

(nasabah dan bank) pada saat akan melakukan akad atau perjanjian jual beli, 

yaitu suatu tambahan pokok yang ditambahkan pada harga jual suatu 

barang.Karena margin murabahah bersifat fixed sampai akhir periode, maka 

besaran tingkat margin yang akan dibayarkan oleh nasabah akan sama mulai 

dari tahun pertama ia membayar, hingga berakhirnya jangka waktu 

pembiayaan. 

4. Secara bersama-sama, diperoleh nilai Fhitung > Ftabel  yang berarti bahwa dana 

pihak ketiga, inflasi dan margin murabahah secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah BCA Syariah. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Bank 

Pengalokasian dana yang cerdas oleh pihak bank syariah sangat perlu 

mengingat bahwa dana yang disalurkan akan digunakan untuk pembiayaan 

yang produktif, karena hal tersebut berpengaruh terhadap finansial BCA 

Syariah. 
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2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi untuk tambahan untuk 

memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan datang. 

Selain itu, pihak kampus juga akan menambah lebih banyak referensi terkait 

dengan jurnal maupun buku-buku tentang keuangan dan perbankan. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan akan menambah variabel 

penelitian lainnya yang mempunyai pengaruh kuat tidak hanya tiga variabel 

saja yaitu DPK, Inflasi dan margin murabahah juga tambahan objek 

penelitian bukan hanya BCA Syariah tetapi juga Bank Umum Syariah 

lainnya. 

 

 

 


