
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan beberapa permasalahan maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:   

1. Pengaruh penjualan produk logam mulia terhadap pendapatan bank syariah 

mandiri kantor cabang pembantu panam menurut laporan keuangan (periode 

januari 2014 s/d desember 2015) berdasarkan hasil data print out SPSS yaitu 

sebagai berikut: 

a. Nilai R hitung = 0,669 nilai R yang mendekati 1, artinya ada hubungan 

yang positif dan kuat antara variabel X (Penjualan Logam Mulia) 

terhadap variabel Y (Pendapatan Bank Syariah Mandiri KCP Panam). 

Untuk mengukur koefisien korelasi pada r hitung, bisa dilihat dari tabel 

korelasi product moment dan dilihat dari nilai df (degree of freedom).  

Dari tabel korelasi product moment menunjukkan bahwa r hitung > r 

tabel yaitu 0.669 > (1% = 0,537 dan 5% = 0,423). 

b. Hasil dari tabel Summary, Nilai R Square (R²) adalah 0.448 atau 44,8. 

Hal ini berarti bahwa 44,8% variabel pendapatan bank syariah mandiri 

(Y) dapat dijelaskan oleh variabel penjualan produk logam mulia (X), 

artinya penjualan produk logam mulia memiliki proporsi pengaruh 

terhadap pendapatan bank syariah mandiri sebesar 44,8%. Sedangkan 

sisanya 55,2 % (100% - 44,8%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dijelaskan di dalam penelitian ini.  
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c. Kemudian berdasarkan perhitungan dengan uji t dan uji f statistik, hasil 

angka kedua uji tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikan yaitu 

0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Hal ini menyatakan 

bahwa variabel bebas  yaitu penjualan logam mulia yang diuji secara 

terpisah maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikatnya yaitu pendapatan bank syariah mandiri kantor cabang 

pembantu panam. 

d. Sedangkan hasil keseluruhan pengujian asumsi klasik, data yang telah 

diolah yaitu data penjualan logam mulia dan pendapatan bank syariah 

mandiri ini berdistribusi normal dan tidak mempunyai masalah pada 

heteroskedastisitas, karena scatterplotnya untuk titik-titiknya menyebar 

ke daerah positif dan negatif sehingga tidak membentuk pola, jadi tidak 

ada masalah pada pengujian asumsi klasik ini. 

2. Jual beli emas secara kredit menurut perspektif ekonomi Islam terdapat dua 

pendapat: 

a. Dilarang: Pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha dari 

mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Ulama yang melarang 

berpendapat bahwa emas dan perak adalah tsaman (harga, alat 

pembayaran, atau uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran 

maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.  

b. Boleh: Pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu 

Qayyim, Ibnu Majjah, dan ulama kontemporer lainnya. Ulama yang 

membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik 
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secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai 

tsaman (harga), melainkan hanya sebagai sil’ah (barang). 

   Keberadaan produk logam mulia ini telah sesuai dengan ekonomi 

Islam, karena mampu meningkatkan taraf ekonomi nasabah, begitupun 

dengan operasional yang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi 

menggunakan margin dan uang muka berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak. Serta dapat dilihat akad yang digunakan terhadap nasabah 

sangat jelas, yaitu akad murabahah sebagai akad pokok dan rahn sebagai 

akad pelengkap. 

B. Saran 

1. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam perlu 

melakukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang 

keberadaan produk logam mulia dengan melibatkan banyak pihak seperti 

praktisi, akademisi, dan ulama di bidang ekonomi syariah. 

2. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam diharapkan bisa 

mempertahankan atau lebih baik lagi dalam meningkatkan pendapatan dari 

kegiatan penjualan logam mulia agar dapat meningkatkan pendapatan bank. 

3. Dengan adanya produk logam mulia ini diharapkan dapat memberikan 

stimulasi bagi masyarakat umum dan nasabah dari kalangan menengah ke 

bawah hingga atas untuk hidup lebih hemat, efektif, dan efisien dengan 

menabung dalam bentuk investasi emas yang terbukti keuntungannya.   


