
 

89 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh nilai taksiran marhun dan marhun dalam pembiayaan rahn terhadap laba 

bersih di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Kebonjati Sukabumi. 

Berdasarkan pengujian dan analisis data serta pembahasan yang telah 

dikemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian yang dilakukan secara parsial atau uji t menyatakan bahwa 

nilai taksiran marhun berpengaruh negatif terhadap laba bersih PT. 

Pegadaian (Persero) cabang Syariah Kebonjati Sukabumi, dikarenakan 

nilai thitung > ttabel yaitu -2.083 > 2.014, dan nilai signifikansi sebesar Sig. 

0,043 < 0,05.. 

2. Hasil pengujian yang dilakukan secara parsial atau uji t menyatakan bahwa 

marhun bih berpengaruh positif terhadap laba bersih PT. Pegadaian 

(Persero) cabang Syariah Kebonjati Sukabumi dengan nilai thitung > ttabel 

yaitu  2.998 > 2.014 dan nilai signifikansi sebesar Sig. 0,004 < 0,05. 

3.  Berdasarkan hasil pengujian secara simultan atau uji F menyatakan bahwa 

nilai taksiran marhun dan marhun bih secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hal itu dapat dilihat dari 

Fhitung  sebesar 11.807  > Ftabel  sebesar 3.204 dengan nilai signifikansi (Sig.) 
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0.000 < 0,005 pada PT. Pegadain (Persero) Cabang Syariah Kebonjati 

Sukabumi. 

5.2 Saran 

Selain mencoba menarik sebuah simpulan, penulis juga penulis juga 

memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi perusahaan, diantaranya 

sebagat berikut: 

1. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Kebonjati Sukabumi harus 

memperhatikan setiap komponen dalam produk rahn untuk menarik minat 

masyarakat agar masyarakat tidak selalu mendapatkan pinjaman dari 

rentenir yang diketahui bunganya lebih tinggi dan cenderung 

memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. 

2. Sebaiknya PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Kebonjati Sukabumi 

lebih banyak melakukan soalisasi dari berbagai macam produk yang 

dimiliki oleh Pegadaian selain produk utamanya rahn atau gadai syariah. 

Dengan itu diharapkan, semakin banyak masyarakat yang mengunakan 

produk Pegadaian akan semakin besar pula laba yang akan diperoleh oleh 

perusahaan. 

3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. 

Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 

harapkan. Adapun saran penulis bagi penelitian selanjutnya, di Lembaga 

Keuangan Syariah seperti Pegadaian, masih banyak hal menarik untuk 

dibahas dalam penelitian selanjutnya, seperti ar-rum, amanah, dan produk 

syariah lainnya.. 


