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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil Uji F (simultan) menyatakan bahwa variabel jumlah 

pembiayaan (X1) dan jangka waktu pengembalian (X2) berpengaruh secara 

simultan terhadap keputusan anggota memilih pembiayaan murabahah di 

BMT Khairul Ikhwan Martapura dengan f hitung = 57,740  > f tabel 3,13 dan 

probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang menunjukkan < nilai a = 5%. 

2. Berdasarkan hasil Uji T (parsial) variabel jumlah pembiayaan dan jangka 

waktu pengembalian, ternyata keduanya berpengaruh secara parsial. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil nilai probabilitas variabel jumlah pembiayaan sebesar 

Nilai thitung  4,059 dan nilai ttabel 1,996 maka thitung > ttabel (4,059 > 1,996) 

dengan tingkat signifikan (0,000 < 0,05). Sedangkan hasil nilai variabel 

jangka waktu pengembalian Nilai thitung  adalah 4,125 dan nilai ttabel 1,996 

maka thitung > ttabel (4,125 > 1,996) dengan tingkat signifikan (0,000 < 0,05).  

Artinya nilai probabilitas variabel keduanya sebesar 0,000 < nilai a 0,05 (5%), 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 
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B. Saran 

 Penulis menyadari masih terdapat kekurangan yang muncul dalam penelitian 

ini. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum dikatakan sempurna. Namun, dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi. Berdasarkan hasil penelitian, 

maka beberapa saran atau masukan yang dapat dilakukan lebih lanjut di antaranya: 

1. BMT Khairul Ikhwan Martapura 

Untuk saran pada BMT Khairul Ikhwan Martapura itu sendiri yaitu mengacu 

pada hasil uji t yang menyatakan bahwa variabel jumlah pembiayaan dan 

jangka waktu pengembalian berpengaruh terhadap keputusan anggota memilih 

pembiayaan murabahah tersebut. BMT Khairul Ikhwan Martapura diharapkan 

dapat memberikan perhatian lebih terhadap variabel jumlah pembiayaan dan 

jangka waktu pengembalian yang sudah terbukti berpengaruh agar bisa lebih 

efesian dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. dan mengingat 

keperluan manusia berbeda-beda, maka masing-masing mempunyai tingkat 

pembebanan dan kapasitas (kemampuan) yang berbeda pula. 

Karena salah satu anggota memilih pembiayaan murabahah di BMT adalah 

mudahnya BMT memberikan dalam jumlah pembiayaan dan jangka waktu 

pengembalian yang diberikan.  

2. Akademisi 

Untuk  peneliti selanjutnya diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan 

anggota memilih pembiayaan murabahah karena faktor jumlah pembiayaan dan 
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jangka waktu pengembalian.  Faktor yang bisa diteliti lagi dengan variabel lain 

seperti pembiayaan bermasalah, nilai agunan, dan lainnya, karena munculnya 

keputusan memilih pembiayaan murabahah merupakan akibat dari banyak 

faktor.  


