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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Mengacu pada bab-bab sebelumnya yang menguraikan tentang 

pengaruh akad murabahah terhadap minat nasabah menggunakan Griya iB 

Hasanah di BNI Syariah Cabang Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Dari hasil pengujian hipotesa  uji  t  untuk variabel  akad murabahah 

diperoleh t  hitung sebesar  5,522  dengan tingkat sig. 0.000  (lebih kecil dari 

taraf signifikan 0.05) sehingga dapat  dikatakan  bahwa  variabel akad 

murabahah  secara  parsial  mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel  

minat nasabah menggunakan Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang 

Semarang. Sedangkan dari uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square 

0,388 atau 38,8%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan 

pengaruh variabel independen (akad murabahah) terhadap variabel dependen 

minat nasabah sebesar 38,8%. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Bagi BNI Syari’ah Cabang Semarang diharapkan lebih  meningkatkan 

penerapan prinsip-prinsip syari’ah, agar sesuai dengan nama lembaga 
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tersebut dan konsep yang di laksanakan pun tetap berdasar pada nilai-nilai 

syari’ah. 

2. BNI Syari’ah Cabang Semarang diharapkan untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya pada produk-produk yang ditawarkan sehingga dapat bersaing 

dengan perbankan lain pada umumnya. 

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

untuk mengembangkan faktor lain di luar penelitian ini. 

5.3. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq 

dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga  penulis dapat menyelesaikan 

tugas dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan 

keterbatasan dan sangat dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala  

kekurangan dan kesalahan serta penulis berdo'a semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan umumnya bagi semua 

pihak yang benar-benar membutuhkannya. Amin Ya Robbal 'Alamin. 


