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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel sebanyak 33 

responden, jumlah tersebut diambil dari 30% jumlah populasi yaitu 103 

responden. 

Berdasarkan hasil dari penelitian kemudian diadakan analisis yang 

merupakan pengolahan lebih lanjut dari hasil uji hipotesis. Dalam analisis ini 

akan dibuat semacam interpretasi dari hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus regresi sederhana yang telah diproses antara variabel X 

dan Y. Dalam pelaksanaan langkahnya adalah melakukan perhitungan uji t 

dan menentukan nilai F hitung, apakah terletak didaerah penerimaan H0 atau 

penolakan H0. Berdasarkan hasil uji-t pada variabel pembiayaan musyarokah, 

t = ,032 dengan derajat kebebasan n-k = 33-2-1 = 30 dan P Value = 0,974 

yang lebih besar dari α = 0,05. Hal ini merupakan bukti terjadinya 

penerimaan H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap perkembangan usaha kecil. 

Hal itu dikarenakan dalam memberikan pembiayaan musyarokah ini kurang 

efektif atau salah sasaran, untuk itu perlu adanya pengkajian ulang agar 

pembiayaan musyarokah ini dapat dirasakan manfaatnya bagi pelaku UKM. 
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5.2  SARAN 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan tentunya mempunyai banyak 

keterbatasan-keterbatasan, antara lain: 

1. Penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan karena hanya dilakukan pada 

nasabah pembiayaan Musyarokah di BTN Syari’ah cabang Semarang, 

sehingga hasil tidak berlaku untuk nasabah pembiayaan pada bank  lain. 

2. Keterbatasan pengetahuan peneliti tentang pembiayaan Musyarokah dan 

faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan pendapatan usaha 

kecil, sehingga dalam pembahasan tidak diuraikan secara lengkap. 

3. Penelitian dilaksanakan selama penyusunan skripsi. Waktu yang singkat 

inilah yang dapat mempersempit ruang gerak peneliti, sehingga dapat 

berpengaruh terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian yang 

dapat mempersingkat waktu penelitian yaitu dengan penyebaran angket 

Setelah melihat keterbatasan tersebut, peneliti memberikan saran 

sebagai kritik kontruktif yang dilihat di lapangan, yang nantinya dapat 

digunakan sebagai dasar masukkan bagi perusahaan dan pihak-pihak lain 

yang berkepentingan. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah 

Semarang perlu memberikan perhatian lebih pada sektor Pembiayaan  

yang mana sector tersebut masih dianggap kurang oleh nasabah pelaku 

usaha kecil dan menengah, adapun hal-hal yang perlu dikembangkan 

adalah dengan memberikan pelatihan yang baik kepada setiap karyawan 
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agar mampu melayani nasabah dengan lebih baik dan juga memiliki 

kemampuan dalam memberikan informasi yang jelas kepada nasabah, 

menambah fasilitas dan menjaga hubungan yang baik dengan nasabah 

sehingga dalam hal ini ada hubungan yang saling menguntungkan antara 

bank dan nasabah pelaku usaha kecil dan menengah. 

2. Mengadakan even-even sponsorship serta melakukan kegiatan promosi 

yang gencar untuk produk Tabungan lebih dikenal oleh masyarakat, 

khususnya kota Semarang. 

3. Pada pelaku usaha kecil dan menengah harus lebih peka terhadap 

perkembangan sehingga menciptakan inovasi baru sangat penting untuk 

menunjang perkembangan usaha yang di geluti. 

4. Untuk penelitian yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan 

referensi sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik 
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5.3 PENUTUP 

 Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan 

dan pembahasan skripsi masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa 

sistematika maupun penulisannya, hal tersebut bukan semata-mata 

kesengajaan tapi kemampuan yang penulis miliki, oleh karenanya penulis 

mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.  

Akhirnya penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi semua saja yang berkesempatan membacanya serta 

dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam khazanah ilmu 

pengetahuan. Amin.     

 

 

 

 

 

 

 


