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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai uji parsial didapatkan 

kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan 

Murabahah di Bank Umum Syariah. Hal ini ditunjukan dengan 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan koefisien 

4,779 sehingga DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.   

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan Capital Adequacy Ratio terhadap 

Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah. Hal ini dijelaskan 

dengan signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,509 dan koefisien 

50997.04 sehingga CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah. 

3. Tidak terdapat pengaruh signifikan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah 

di Bank Umum Syariah. Hal ini ditunjukan dengan signifikansi lebih besar 

dari 0,05 yakni sebesar 0,281 dan koefisien 785959,99 sehingga NPF tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.  

4. Tidak terdapat pengaruh signifikan Return On Asset terhadap Pembiayaan 

Murabahah di Bank Umum Syariah. Hal ini dijelaskan dengan signifikansi 

yang lebih besar dari 0,05 yakni sebesar 0,683 dan koefisien    -328706,42 

artinya ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah.  
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5. Berdasarkan hasil penelitian mengenai uji simultan didapatkan kesimpulan 

bahwa ada pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah. 

6. Berdasarkan hasil penelitian mengenai koefisien determinasi didapatkan 

kesimpulan bahwa Pembiayaan Murabahah dapat dijelaskan oleh variabel 

DPK, CAR, NPF dan ROA sebesar 77,5% sedangkan sisanya (100% - 

77,5 % = 22,5%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

model penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

penelitian ini hanya menggunakan kinerja perbankan berupa DPK, CAR, NPF 

dan ROA. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yakni hanya 

menggunakan pembiayaan murabahah sebagai indikator. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang 

dapat diberikan adalah bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan 

variabel yang lebih lengkap, tidak hanya menggunakan dari sisi kinerja 

perbankan, tetapi juga meliputi indikator perbankan syariah lainnya, seperti : 

ROE, FDR dan NIM. Selain itu, diharapkan dalam penelitian yang selanjutnya 

tidak hanya menggunakan pembiayaan murabahah, tapi juga menggunakan 

produk pembiayaan lainnya seperti mudharabah, musyarakah,, istishna, ijarah, 

dan qardh. 


