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1.4 Penutup 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada 

Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Akhirnya hanya dengan ridha dan hidayah dari Allah SWT 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada Bab IV dan sesuai dengan permasalahan 

penelitian skripsi ini, maka peneliti dapatmenarik kesimpulan 

bahwa bagi hasil dan kredit macet berpengaruh secara 

signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BMT NU 

Sejahtera Semarang tahun 2011-2013. 

Hasil uji F hitung diperoleh nilai sebesar 171,274 < F 

tabel yang menghasilkan nilai sebesar 3,385 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikan lebih kecil 

dari 0,05 maka bagi hasil dan kredit macet secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan 

mudharabah di BMT NU Sejahtera Semarang tahun 2011- April 

2013. 

Hal ini dibuktikan dengan uji t untuk variabel X1 

diperoleh hasil t hitung sebesar 17,892 dan variabel X2 

diperoleh hasil t hitung sebesar -3,518 dengan tingkat signifikan 
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uji t sebesar X1 0,000 dan X2 0,002. Dimana nilai signifikan uji t 

kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan (0,002 < 0,05) maka 

dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

dikatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembiayaan mudharabah. Dan kredit macet 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan 

mudharabah. 

Secara koefisien determinasi variabel bagi hasil dan 

kredit macet menjelaskan variabel pembiayaan mudharabah di 

BMT NU Sejahtera sebesar 0,932 atau 93,2%. 

1.2 Saran 

1. Bagi BMT khususnya BMT NU Sejahtera dalam 

menyalurkan dana tidak hanya dari faktor perolehan bagi 

hasil saja yang menjadi panduan dalam menentukan 

penyaluran pembiayaan dalam periode tertentu karena 

masih ada faktor lain yang bisa mempengaruhi. 

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan periode pengamatan 

pada penelitian lebih diperpanjang dan jumlah data yang 
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diolah lebih banyak sehingga penelitian selanjutnya 

diharapkan lebih akurat. 

3. Penelitian yang akan datang diharapkan menambahkan 

variabel-variabel lain seperti rasio risiko usaha, 

simpanan, modal sendiri, dana pihak ketiga, dan 

sebagainya.  

1.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder,sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan 

mengawasikemungkinan terjadinya kesalahan dalam 

perhitungan. 

2. Faktor lain yang bisa mempengaruhi penyaluran 

pembiayaan mudharabah BMT NU Sejahtera tidak 

dilakukan dalam penelitian ini. 

3. Data bulanan yang digunakan dalam penelitian hanya 

data pada tahun buku Januari 2011 – April 2013, 

sehingga masih ada data-data yangtidak dimasukkan 

dalam penelitian. 

 


