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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisa dan pembahasan serta uraian-uraian sebelumnya 

mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba BMT Makmur Mandiri 

Ngemplak Undaan Kudus. Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari data 

print out SPSS yang sudah diolah menunjukkan bahwa kajian ini memiliki hasil 

koefisien determinasinya (r
2
/R Square) atau koefisien penentunya sebesar  27,6% 

artinya laba BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan murabahah (X) sebesar  

27,6%. Sedangkan sisanya sebesar 72,4% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 

Persamaan regresi yang didapat adalah, Y = 4,666 + 0,536X artinya, (a) = konstanta 

sebesar 4,666 yaitu apabila X=0 atau tidak ada pembiayaan murabahah, maka laba 

BMT atau variabel Y akan naik sebesar 4,666. (b) = koefisien regresi sebesar 0,536 

menyatakan jika X atau pembiayaan murabahah naik satu-satuan, maka laba BMT 

atau variabel Y akan naik sebesar 0,536. Kemudian berdasarkan perhitungan dengan 

uji t, hasil angka uji tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikan yaitu 0,001 < 

0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel bebas 

yaitu pembiayaan murabahah yang di uji mempunyai pengaruh positif terhadap 

variabel bebasnya yaitu laba BMT. Sedangkan hasil keseluruhan pengujian asumsi 

klasik, data yang telah diolah yaitu data pembiayaan murabahah dan laba BMT ini 

berdistribusi normal dan tidak mempunyai masalah pada heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 
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5.2 Saran 

Dari hasil yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwasanya terdapat 

pengaruh yang signifikan karakteristik produk murabahah dengan laba BMT. Oleh 

sebab itu perlu kiranya semakin ditingkatkan sehingga akan mampu memberikan 

dampak positif bagi pengembangan produk murabahah di BMT Makmur Mandiri 

Ngemplak Undaan Kudus. 

 

5.3 Penutup 

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin 

pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang 

membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya 

ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya 

ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


