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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi 

nasabah dalam memilih pembiayaan rumah subsidi pada KJKS BMT Kube 

Sejahtera unit 068 sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear beganda pada kolom ANOVA 

terdiri dari pelayanan (X1), promosi (X2), dan harga (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan nasabah (Y), hal ini dapat dilihat dari 

Fhitung (10,629) >  Ftabel (3,160), dan nilai signifikansi (0,000) < α (0,05), 

maka dapat dikatakan bahwa bahwa hipotesis pertama diterima, artinya 

terdapat pengaruh signifikan faktor-faktor berupa pelayanan (X1), 

promosi (X2), dan harga (X3) secara simultan terhadap keputusan 

nasabah menggunakan pembiayaan rumah subsidi (Y) pada KJKS BMT 

Kube Sejahtera unit 068 Sampit. 

2. Pada variabel pelayanan terdapat pengaruh parsial dengan thitung (2,208) > 

ttabel (1,670) , pada variabel promosi tidak terdapat pengaruh parsial 

dengan thitung (-0,086) < ttabel (1,670), dan pada variabel promosi terdapat 

pengaruh parsial dengan thitung (2,042) > ttabel (1,670). Variabel pelayanan 

(X1) adalah variabel yang dominan memengaruhi keputusan nasabah 

dalam memilih menggunakan pembiayaan rumah subsidi pada KJKS 
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BMT Kube Sejahtera unit 068 Sampit (Y) karena memiliki koefisien 

thitung yang paling besar yaitu 2,208 dengan signifikansi 0,031. 

B. Saran dan Rekomendasi 

1. Sehubungan dengan produk pembiayaan rumah subsidi pada KJKS 

BMT Kube Sejahtera unit 068 Sampit, maka penelitian yang 

berhubungan dengan keputusan nasabah menggunakan pembiayaan 

baik faktor internal maupun eksternal tersebut sekiranya dapat menjadi 

acuan dalam membuat kebijakan kedepannya bagi kemajuan 

pembiayaan rumah subsidi. 

2. Dengan diketahuinya faktor internal dan eksternal yang dominan 

dalam memengaruhi keputusan menggunakan pembiayaan rumah 

subsidi yaitu pelayanan yang di berikan kepada nasabah. Maka 

sekiranya faktor ini perlu mendapat perhatian yang lebih besar karena 

akan semakin meningkatkan penggunaan pembiayaan rumah subsidi 

pada KJKS BMT Kube Sejahtera unit 068 Sampit. 

3. Terdapat variabel lain yang belum diteliti dan besar memengaruhi 

keputusan nasabh dalam memilih pembiayaan rumah subsidi pada 

KJKS BMT Kube Sejahtera Unit 068 Sampit seperti aspek 

kesyariahan, aspek legalitas, aspek dan lokasi. Sehingga masih 

diperlukan penelitian selanjutnya mengenai beberapa faktor lain yang 

mendorong keputusan nasabah dalam menggunakan pembiayaan 

rumah subsidi. 


