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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1 Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang 

disepakati. Pembiayaan Murabahah pada Pegadaian Syariah 

Cabang Padasuka bandung pada tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2012 secara keseluruhan mengalami fluktuasi  disetiap 

tahunnya. Penuruanan tersebut disebabkan karena adanya 

penurunan harga emas dunia beberapa periode belakangan ini, 

sehingga asumsi masyarakat terhadap pembiayaan tersebut 

rendah atau kurang diminati, sehingga berdampak pada 

perkembangan pembiayaan murabahah itu sendiri.   

2 Perkembangan laba operasional yang diperoleh Pegadaian 

Syariah Cabang Padasuka tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012 secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Adanya 

kenaikan ataupun penurunan laba tersebut disebabkan besar 

kecilnya pendapatan yang diterima dari pegadaian dikurangi 

besar kecilnya beban operasional pegadaian tersebut.  

3 Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisi regresi, 

kolrelasi, determinasi dan uji statistik t, hasil penghitungan 

dengan SPSS 19 adalah berdasarkan hasil perhitungan diatas 

0.489 < 6.314 yang berarti t hitung < t tabel hipotesis Ho diterima. 

Hal ini berarti hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis 

menunjukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
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pembiayaan murabahah terhadap laba operasional. Besarnya 

pengaruh 19.2 % artinya bahwa laba operasional dipengaruhi 

sebesar 19.2% oleh pembiayaan murabahah, sedangkan 

sisanya (100 %- 19.2%= 80.8% ) dipengaruhi oleh pembiayaan 

jual beli Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha 

Mikro/Kecil), Pembiayaan Rahn (jasa Gadai Berprinsip 

Syariah), Pembiayaan Amanah (Pembiayaan kepemilikan 

Kendaraan Bermotor), MPO (Multy Payment Online).dan 

pendapatan operasi. 

 

5.2 Saran  

1 Pembiayaan murabahah salah satu faktor yang mempengaruhi 

laba operasional namiun tidak signifikan. Untuk meningkatkan laba 

opersional dimasa yang akan datang pegadaian diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja dibidang produk pembiayaan tidak hanya 

memperhatikan pembiayaan murabahah saja tetapi untuk 

keseluruhan pembiayaan lainnya. dan pembiayaan jual beli, 

misalnya dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, 

sehingga apabila terjadi penurunan dari pembiayaan murabahah 

laba, operasional tetap meningkat karena pendapatan pegadaian 

dari pembiayaan selain murabahah juga dapt memberikan 

kontribusi bagi laba operasional 

2 Laporan keuangan Pegadaian yang dipublikasikan sebaiknya 

secara jelas memberikan informasi mengenai keadaan bank, 

sehingga tidak menimbulkan salah tafsir bagi pengguna yang 

membutuhkan laporan keuangan 

3 Untuk penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan hendaknya 

memperluas tidak hanya pembiayaan murabahah saja tetapi 

ditambah dengan produk pegadaian syariah yang lainnya. 

 


