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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil Analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah Terhadap Pendapatan nasabah UMKM, Pada Bank BRI Syariah Cabang 

Kendari maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh 

signifikan positif terhadap pendapatan nasabah UMKM.  

Berdasarkan hasil olah data melalui SPSS 22 maka dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

UMKM Nasabah. Hal ini dapat dilihat dari uji normalitas dengan kolmogrov-

Smirnov test untuk variabel pembiayaan murabahah dan pendapatan UMKM 

Nasabah diperoleh nilai tes statistiknya sebesar 0,106 dengan Asmp. Sig adalah 

0,008> 0,05 maka dapat disimpulkan data variable pembiayaan murabahah terhadap 

pendapatan Nasabah UMKM, berdistribusi normal. Selanjutnya dapat dilihat dari uji 

bivariate bahwa variabel pembiayaan murabahah memiliki hubungan signifikan 0,000 

dan nilai pearson corelasi 0.383 artinya variabel pembiayaan murabahah dan 

pendapatan nasabah UMKM memiliki hubungan yang signifikan karena 0,000<0,05 

dan memiliki hubungan korelasi searah, kemudian dapat dilihat dari nilai koefisien 

determinan yang dihasilkan sebesar 12,6 % yang berarti bahwa semua variabel yang 

diteliti dan sisanya 87,4%  dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya dapat dilihat dari 



 

 
 

hasil uji statistik seperti yang terlihat pada output olah data uji parsial (Uji-T), dapat 

dijelaskan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000.  

 Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung adalah 

sebesar 0,554571. Karena nilai t hitung 0,554571 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 

1956 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga dikatakan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah 

UMKM. menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel 

dependen. 

B. SARAN 

Berdasarkan penulisan penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat  

banyak kekurangan didalamnya. Untuk itu, peneliti memberikan saran agar mendapat 

gambaran sebagai bahan pertimbangan dan penyempurna penelitian selanjutnya yang 

terkait dengan penelitian serupa.  

Maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bagi Bank BRI syariah cabang kendari  

Diharapkan bisa mempertahankan atau meningkatkan  lebih baik lagi dalam 

memberikan pembiayaan murabahah terhadap masyarakat untuk menjadi nasabah 

pembiayaan untuk membuka usaha kecil. Agar tujuan dan fungsi pembiayaan 

UMKM sebagai lembaga simpan pinjam yang berlandaskan prinsip syariah yang 

tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat mempunyai potensi besar sebagai pendorong 

kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat. 
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2. Bagi masyarakat (Pelaku UMKM) 

Pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pemahaman kepada 

masyarakat khususnya pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terkait 

pembiayaan yang diberikan dari bank sehingga dapat  menjadi pertimbangan dalam 

masalah permodalan yang selama ini masih terikat dana riba oleh rentenir menjadi 

beralih ke pembiayaan syariah seperti yang diberikan oleh bank BRI syariah Kendari. 

3. Bagi lembaga Fakultas ekonomi dan bisnis islam  

Diharapkan agar dalam melaksanakan pencatatan dan penyusunan skripsi ini sesuai 

dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, khususnya pada produk  pembiayaan , 

demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan. 
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