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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa 

hal, sebagai berikut : 

1. Dari hasil analisis regresi berganda diketahui koefisien regresi variabel 

manajemen risiko dan emotional quotient memiliki tanda positif artinya 

variabel manajemen risiko dan ESQ memiliki pengaruh positif terhadap 

pemberian pembiayaan mudharabah tanpa jaminan. 

2. Hasil uji kemaknaan koefisien regresi variabel manajemen risiko 

menggunakan uji t diperoleh t hitung sebesar 3,981 dengan P = 0,000 

menunjukkan ada pengaruh yang signifikan manajemen risiko terhadap 

pemberian pembiayaan mudhorobah tanpa jaminan, artinya jika variabel 

manajemen risiko semakin meningkat maka pembiayaan mudharabah 

tanpa jaminan akan meningkat pula. 

3. Hasil uji kemaknaan terhadap koefisien korelasi variabel ESQ diperoleh 

t hitung 2,367 dengan  = 0,25 karena P < 0,05 maka Hi ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti ada pengaruh yang signifikan ESQ terhadap 

pemberian pembiayaan mudharabah tanpa jaminan. Artinya jika variabel 

ESQ semakin meningkat maka pembiayaan mudharabah tanpa jaminan 

akan meningkat pula. 
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4. Perhitungan statistik menggunakan uji F diperoleh terdapat pengaruh 

simultan antara manajemen risiko dan ESQ terhadap pembiayaan 

mudharabah diperoleh F hitung sebesar 13,244 dengan P = 0,000 karena 

P < 0,005 maka Ho ditolak, yang berarti ada pengaruh simultan 

manajeman Risiko dan ESQ terhadap pembiayaan mudharabah tanpa 

jaminan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka 

diajukan beberapa saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan di 

BMT yaitu BMT An Nuur, BMT Barokah, dan BMT An Nawawi sebagai 

berikut : 

1. Bagi BMT hendaknya dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan 

kredit terutama dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. 

2. Di samping itu juga pengelolaan pemberian pembiayaan dengan 

manajemen yang baik akan terhindar dari risiko pembiayaan. 

3. Manajer juga perlu melakukan pendekatan dengan nasabah dengan 

melakukan kunjungan dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang 

sistem yang digunakan, yaitu sesuai dengan syariat Islam agar 

masyarakat awam paham sehingga kinerja BMT akan berjalan dengan 

baik serta menjadi mitra yang baik bagi para nasabahnya. 
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4. Hal terpenting dalam dunia perbankan syariah adalah operasional 

berdasarkan syariat Islam yang harus terus dipertahankan. Karena hal ini 

yang memberikan ciri khas BMT. 

 

5.3. Penutup 

Puji syukur alhamdulillah, sebagai pemberi syafa’at yang sempurna kepada 

umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada 

umumnya yang telah memberikan bantuan tiada kiranya baik berupa kasih 

sayang, petunjuk, kesehatan, rizki, ilmu dan banyak lagi yang lainnya. 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan 

kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan 

banyak kesalahan baik dari segi penulisan kata-katanya, referensinya dan 

lain sebagainya, meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal  dan 

seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, dan melengkapi 

syarat-syarat sarjana Strata 1. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini 

dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

dan wawasan bagi para pembaca dan penulis di masa-masa yang akan 

datang. Amin. 

 


