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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Budaya Sadar Risiko secara signifikan tidak berpengaruh terhadap minat 

nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat 

KCP Blitar. Setiap kenaikan budaya sadar risiko tidak akan 

mempengaruhi terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan 

murabahah. 

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Perusahaan  secara signifikansi 

berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan 

murabahah pada Bank Muamalat KCP Blitar. Setiap peningkatan kualitas 

tata kelola perusahaan meningkat maka minat nasabah dalam memilih 

pembiayaan murabahah  meningkat pula dan begitu pula sebaliknya. 

3. Konsep 5C secara signifikansi tidak berpengaruh terhadap minat nasabah 

dalam memilih pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Blitar. 

Setiap kenaikan konsep 5C tidak akan menurunkan nilai minat nasabah 

dalam memilih pembiayaan murabahah. 

4. Secara bersama-sama variabel budaya sadar risiko, peningkatan kualitas 

tata kelola perusahaan dan konsep 5C berpengaruh signifikan terhadap 

minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah pada Bank 
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Muamalat KCP Blitar. Terlihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel 

dengan signifikansi lebih kecil. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil peneitian dan pembahasan maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga 

Bagi lembaga diharapkan tetap memaksimalkan fungsi intermediasinya, 

seperti penghimpunan dan penyaluran dana. Pada saat permintaan 

pembiayaan menurun, maka perbankan harus ambil inisiatif untuk 

menyalurkan pembiayaan. Dikarenakan secara tidak langsung perbankan 

sangat penting dalam mendorong perekonomian Negara. 

2. Bagi Stakeholder 

DPS diharapkan mengerti dan memahami ekonomi serta sistem 

perbankan sesuai dengan hukum, juga hukum-hukum financial melalui 

berbagai fatwa syariah yang diharapkan mampu menjalankan fungsinya 

secara maksimal, sesuai dengan porsi dan tugas masing-masing. 

Melakukan pengawasan terhadap bank syariah secara aktif dan rutin, 

karena peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi setiap operasi 

bank syariah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. 

3. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak 

kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal 
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dan buku. Selain itu pihak kampus harus semakin meningkatkan kualitas 

karya hasil penelitian bagi mahasiswanya. 

4. Peneliti yang akan datang 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian serta untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel faktor 

internal maupun yang eksternal, agar dapat diketahui faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi minat nasabah dalam memilih pembiayaan 

murabahah. 

 

 


