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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh penentuan 

margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan menjadi anggota produk 

murabahah di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung. maka dapat diambil 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil temuan mengenai penentuan margin berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan menjadi anggota produk murabahah di 

BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung. Hal ini berarti bahwa persepsi 

anggota tentang besarnya margin mempengaruhi keputusan anggota untuk 

memilih suatu lembaga dan melakukan pengajuan pembiayaan di lembaga 

tersebut. Semakin kecil margin maka semakin besar keputusan menjadi 

anggota produk murabahah di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung. 

2. Hasil temuan mengenai pengaruh prosedur pembiayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi anggota produk 

murabahah di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung. Hal ini berarti 

bahwa prosedur pembiayaan yang tidak terlalu sulit akan mempengaruhi 

keputusan menjadi anggota produk murabahah. Semakin mudah prosedur 

pembiayaan yang ditetapkan oleh lembaga maka keputusan menjadi 

anggota akan bertambah dalam memilih produk murabahah di BMT 

Pahlawan Ngemplak Tulungagung. 
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3. Hasil temuan mengenai pengaruh penentuan margin dan prosedur 

pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan menjadi anggota produk murababah di BMT 

Pahlawan Ngemplak Tulungagung. Hal ini berarti bahwa persepsi nasabah 

tentang penentuan margin yang tidak terlalu besar dan prosedur 

pembiayaan yang tidak terlalu rumit secara bersama-sama akan 

mempengaruhi keputusan menjadi anggota produk murabahah di BMT 

Pahlawan Ngemplak Tulungagung.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi  

Untuk bisa dijadikan salah satu referensi dan sumber informasi tentang 

penentuan margin dan prosedur pembiaayaan terhadap keputusan menjadi 

anggota produk murabahah. 

2. Bagi Lembaga Penelitian  

a. BMT Pahlawan Tulungagung agar mempertahankan batas margin 

yang tetap sesuai dengan kemampuan nasabah. Batas margin yang 

tidak terlalu besar akan mempengaruhi keputusan menjadi anggota 

produk murabahah di BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.  

b. BMT Pahlawan Tulungagung agar memberi pemahaman kepada 

anggota tentang margin khususya tentang perbedaan margin di 
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lembaga keuangan syari'ah dan Bunga di lembaga keuangan 

konvensional.  

c. BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung dalam memberikan 

pembiayaan kepada nasabah hendaknya harus menganalisis terlebih 

dahulu prosedur yang digunakan apakah terlalu rumit atau sebaliknya. 

Semakin mudah prosedur pembiayaan yang ditetapkan oleh lembaga 

maka semakin tinggi keputusan menjadi anggota produk murabahah di 

BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung.  

d. BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung agar tetap mempertahankan 

prosedur yang sudah ada, karena prosedur yang sudah ditetapkan oleh 

BMT Pahlawan Ngemplak Tulungagung sudah sesuai dengan yang 

diharapkan oleh anggota. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu referensi dan sumber informasi terutama mengenai 

penentuan margin dan prosedur pembiayaan terhadap keputusan menjadi 

anggota produk murabahah dan disarankan untuk pengambilan sampel 

responden disarankan untuk menggunakan purposive sampling agar lebih 

terfokus pada responden yang diharapkan.  

 

 

 

 


