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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Pendapatan Margin, Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap 

Pembiayaan Murabahah Pada Bank Mega Syariah Periode 2009-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan 

Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai 

positif, diketahui nilai thitung sebesar 14,220, sedangkan ttabel 2,048, dimana 

thitung 14,220 > ttabel 2,048, dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada 

lebih rendah pada α = 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Semakin besar 

sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan 

pembiayaan semakin besar pula, sehingga DPK yang dimiliki bank akan 

meningkat. 

2. Pendapatan Margin (X2) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah. hasil SPSS 23 pada tabel 4.7 diatas diketahui nilai thitung 

sebesar -0,830, sedangkan ttabel 2,048, dimana thitung -0,830 < ttabel 2,048, 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,414 berada lebih tinggi pada α = 0,05. 

Hal ini mengindikasikan bahwa Dalam kaitannya dengan bank syariah 

adalah penerapan tingkat pendapatan margin pembiayaan lazimnya pada 

bank syariah dengan menggunakan metode going rate pricing, yaitu 



97 
 

menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (benchmark). Hal 

ini dikarenakan bank umum berkompetisi dengan bank syariah. 

3. Non Performing Financing (NPF) (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

Pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat dilihat dari hasil SPSS 23 pada 

tabel 4.7 diatas diketahui nilai thitung sebesar 2,276, sedangkan ttabel 2,048, 

dimana thitung 2,276 > ttabel 2,048, dengan tingkat signifikan sebesar 0,031 

berada lebih rendah pada α = 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan 

meningkatnya NPF maka Bank Mega Syariah Indonesia akan menambah 

jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan guna menambah asset 

bagi Bank Mega Syariah Indonesia dari laba yang didapatkan pada tingkat 

margin murabahah, dan akan menambah tingkat likuiditas sehingga 

menanggulangi masalah pembiayaan murabahah. 

4. Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, dan NPF memberikan kontribusi 

signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai F test (F hitung) sebesar 84,685 dengan tingkat signifikasi sebesar 

0,000 (dibawah 0,05) atau F hitung = 84,685 lebih besar dari Ftabel = 

2,947 (=FINV(0,05;3;28)).  

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya : 

1. Bagi Pemerintah, apabila ingin meningkatkan pembiayaan Murabahah, 

harus membuat kebijakan yang menjadikan iklim investasi yang kondusif, 
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sehingga harapan keuntungan akan meningkat dan pada akhirnya 

pembiayaan Murabahah juga meningkat. 

2. Disarankan Kepada Bank Mega Syariah untuk mempertahankan atau lebih 

meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah karena merupakan sumber 

utama penghasilan bank 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variable-variabel 

lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang 

dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap 

Pembiayaan Murabahah. 

4. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah sampel Bank 

Umum Syariah yang akan diteliti agar hasil yang didapat lebih akurat dan 

bervariasi. 


