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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan 

murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap tingkat rasio profitabilitas 

pada Baitul Mal Wat  Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru Periode 

Tahun 2012-2016. 

Hasil dan kesimpulan penelitian terhadap model penelitian dan pengujian 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis pertama menunjukkan pembiayaan murabahah secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio profitabilitas. Hal ini 

dibuktikan bahwa pembiayaan murabahah mempunyai nilai signifikansi 

0,547 yang berarti lebih besar dari 0,05 (0,547 > 0,05). Berdasarkan nilai 

tersebut dapat disimpulkan bahwa (H1) ditolak.  

2. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan pembiayaan musyarakah secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio profitabilitas. Hal ini 

dibuktikan bahwa pembiayaan musyarakah mempunyai nilai signifikansi 

0,640 yang berarti lebih besar dari 0,05 (0,640 > 0,05). Berdasarkan nilai 

tersebut dapat disimpulkan bahwa (H2) ditolak. 

3. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan pembiayaan mudharabah secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio profitabilitas. Hal ini 
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dibuktikan bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai nilai signifikansi 

0,279 yang berarti lebih besar dari 0,05 (0,279 > 0,05). Berdasarkan nilai 

tersebut dapat disimpulkan bahwa (H3) ditolak. 

4. Pengujian hipotesis keempat menunjukkan disimpulkan pembiayaan 

murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan mudharabah secara 

simultan berpengaruh signifikan rasio profitabilitas. Hal ini dibuktikan 

dengan Uji F mempunyai nilai signifikansi 0,452 yang berarti lebih besar 

dari 0,05 (0,452 > 0,05) maka H4 diterima. 

 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat 

memungkinkan mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Keterbatasan variabel dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

sehingga rendahnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen, yang dapat dilihat dari koefesien determinasi. 

2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya 

menganalisa satu perusahaan yaitu Baitul Mal Wat  Tamwil (BMT) Al-

Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan sampel obeservasi sebanyak 5. 
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6.3. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya terdapat satu BMT saja, yaitu Baitul Mal Wat  Tamwil (BMT) Al-

Ittihad Rumbai Pekanbaru. Untuk itu, peneliti yang akan datang dapat 

menambahkan dan menghubungkan BMT lain dalam penelitian, sehingga 

populasi yang akan dijadikan sampel penelitian tidak hanya satu BMT 

saja, tetapi juga melibatkan BMT lainnya sehingga lebih memberikan 

tingkat keakuratan dalam mendeteksi rasio profitabilitas. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa agar 

dapat menambah variabel independen yang mampu menjelaskan tingkat 

rasio profitabilitas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya perlu memperpanjang periode amatan. Karena 

semakin lama interval waktu pengamatan, semakin besar kesempatan 

untuk memperoleh informasi tentang variabel yang handal untuk melaukan 

peramalan yang akurat. 

 

 

 


