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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan kesimpulan mengenai variabel yang mempengaruhi pembiayaan 

murabahah, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Variabel perbandingan suku bunga konvensional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Koperasi BMT Artha 

Makmur Jaya Bawu, hal ini berhubungan dengan nasabah yang sebelum 

melakukan pembiayaan murabahah membandingkan suku bunga yang ada 

di koperasi berbasis konvensional dengan koperasi berbasis syariah, dan 

kemudian  setelah melakukan perbandingan maka nasabah lebih memilih 

melakukan pembiayaan di koperasi berbasis syariah 

2. Variabel Biaya akad berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pembiayaan murabahah pada Koperasi BMT Artha Makmur Jaya Bawu, 

hal ini berhubungan dengan administrasi yang di potong oleh Koperasi 

BMT Artha Makmur Jaya Bawu terhadap nasabah yang melaukukan 

pembiayaan Murabahah dianggap masih dalam kategori rendah 

3. Variabel Kecepatan Pencairan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan 

murabahah di BMT Artha Makmur Jaya Bawu, hal ini disebabkan proses 

pengajuan sampai dengan proses pencairan dianggap nasabah masih 

lamban. 
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4. Variabel muqasah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 

murabahah pada Koperasi BMT Artha Makmur Jaya Bawu, Hal ini 

berhubungan dengan potongan pelunasan yang diberikan pihak Koperasi, 

dengan anggapan bahwa nasabah yang  membayar sebelum waktu 

pembayaran atau nasabah yang melunasi hutang sebelum jatuh tempo 

maka nasabah akan mendapatkan potongan pelunasan yang di potong dari 

total jasa. 

5. Hasil uji memperlihatkan bahwa variabel Perbandingan Suku Bunga 

Konvensional, Biaya Akad, Kecepatan Pencairan, Muqasah secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 

Murabahah. 

5.2.Saran 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Koperasi 

Koperasi BMT Artha Makmur Jaya dalam pembiayaan murabahah 

sebaiknya memperhatikan Perbandingan suku bunga konvensional, 

biaya akad, kecepatan pencairan dan muqasah karena hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan suku bunga, biaya 

akad dan muqasah paling dominan mempengaruhi permintaan 

pembiayaan murabahah 

2. Bagi Peneliti 

Bagi peniliti yang akan datang yang akan meneliti faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembiayaan murabahah sebaiknya melakukan 
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penelitian lebih luas tidak hanya variabel perbandingan suku bunga 

konvensional, biaya akad, kecepatan pencairan dan muqasah saja, 

misalnya akses yang dilihat dari total jumah cabang koperasi 

ataulembaga keuangan tersebut (akses), dan nilai jaminan pembiayaan 

murabahah (colt). 

3. Bagi Nasabah (Masyarakat) 

Disarankan bagi masyarakat untuk melakukan pembiayaan 

murabahah di Koperasi BMT Artha Makmur Jaya sebab perbandingan 

suku bunga pada koperasi BMT Artha Makmur Jaya dengan suku 

bunga konvensional lebih rendah, biaya akad yang meliputi potongan 

administrasi saat pencairan relatif rendah, muqasah atau potongan 

pelunasan diberikan kepada nasabah yang membayar pinjaman 

sebelum jatuh tempo. 

 


