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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa hal, sebagai berikut :  

1. Pembiayaan Qardhul Hasan pada BNI Syari’ah cabang Semarang 

memiliki pengaruh yang kecil sekali terhadap perkembangan usaha 

kecil, hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian koefisien regresi, 

dengan kriteria uji apabila nilai F hitung lebih kecil ( < ) dari nilai F 

tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut, tampak bahwa nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel  

(4,129 < 4,156) dan berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh 

besarnya koefisien determinasi (R2) hanya sebesar 0,118 atau 11,80 %. 

Besarnya koefisien determinasi menunjukkan bahwa pembiayaan 

Qardhul Hasan pada BNI Syari’ah cabang Semarang memiliki 

konstribusi hanya sebesar 11,80% terhadap perkembangan usaha kecil, 

sedangkan sisanya 88,20% mungkin dipengaruhi oleh faktor lain 

2. Meskipun pembiayaan Qardhul Hasan pada BNI Syari’ah cabang 

Semarang tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha kecil, akan 

tetapi pembiayaan ini masih memiliki peran membantu para pelaku 

usaha kecil dalam hal penambahan modal usaha, mempertahankan 
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kelangsungan hidup usaha, dan mengalihkan ketergantungan mereka 

dari lembaga yang berbasis bunga. 

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 Qardhul Hasan BNI Syari’ah cabang Semarang, 

sehingga hasilnya tidak berlaku untuk nasabah pembiayaan pada bank  

lain. 

2. Keterbatasan pengetahuan peneliti tentang pembiayaan Qardhul Hasan 

dan faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan 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, adapun saran – saran yang 

dapat penulis berikan antara lain :  
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1. Para pelaku usaha kecil hendaknya dapat mengalokasikan keuntungan 

untuk mengembangkan usaha dan lebih kreatif lagi dalam mencari 

tambahan modal usahanya  

2. Kapada pegawai BNI Syari’ah cabang Semarang diharapkan untuk 

lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih memprioritaskan pembiayaan 

untuk pengembangan usaha kecil   

3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain 

untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan 

seperlunya 

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.     

 

 


