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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai pengaruh 

price pembiayaan murabahah terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil 

Ngaliyan semarang maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dapat disimpulkan, variabel price 

pembiayaan murabahah  mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat nasabah 

di BMT Artha Salsabil Ngaliyan Semarang. Terlihat pada t hitung sebesar 7,612 

dengan nilai signifikansinya 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari nilai alpha (p 

< 0,05). Sehingga memberikan keputusan untuk menolak Ho yang artinya 

menurut 79 sampel yang dianalisis bahwa ada pengaruh antara price pembiayaan 

murabahah dan minat nasabah. 

Hasil penghitungan analisis menunjukkan bahwa besaran koefisien 

korelasi antara price pembiayaan murabahah dan terhadap minat nasabah yaitu 

sebesar 0,655 berarti bahwa terjadi korelasi yang sedang dan positif. Sedangkan 

hasil R square (koefisien diterminasi) sebesar 0,429 berarti 42,9% minat nasabah 

dipengaruhi oleh price pembiayaan murabahah, sedangkan 571% dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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B. Saran-Saran 

1) BMT  Artha Salsabil Ngaliyan sebagai lembaga ekonomi rakyat yang 

secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat 

bawah yang memberikan solusi terhadap segala permasalahan umat 

kaitannya dengan lembaga keuangan. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel lain 

yang dapat mempengaruhi minat nasabah dalam pembiayaan murabahah 

di BMT Artha Salsabil Ngaliyan Semarang. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini meskipun dengan rasa lelah, letih, 

jenuh  yang amat besar dan semangat yang pasang surut. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis 

dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman 

pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri dimasa yang akan datang. 

Amin Yaa Robbal ’Alamin. 


