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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah melalui beberapa waktu dan tahap pengerjaan yang cukup 

panjang, akhirnya penulis sampai pada bab terakhir yang merupakan intisari 

dari semua isi penelitian ini yang berjudul “Analisis Pengambilan Keputusan 

Pedagang Menjadi Anggota BMT Logam Mulia Cabang Jekulo (Studi pada 

Pedagang Pasar Jekulo Kudus)”. Berdasarkan hasil yang telah dibahas 

peneliti pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keputusan Pedagang menjadi Anggota BMT Logam Mulia Cabang Jekulo 

a. Faktor Pelayanan 

b. Faktor Lokasi 

c. Faktor Lingkungan 

d. Faktor Bagi Hasil 

2. Faktor yang menjadi pertimbangan pedagang menjadi anggota BMT 

Logam Mulia Cabang Jekulo 

a. Faktor Layanan 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk BMTsebaiknya lebih meningkatkan kreatifitas agar lebih menarik 

konsumen serta mengupgrade sistem transaksi untuk mempermudah 

nasabah dalam bertransaksi. 

2. Untuk peneliti yang akan datang diharapkan memperpanjang penelitian. 

Dengan penelitian yang dilakukan dalam kurung waktu yang lebih panjang 
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diharapkan dapat memperoleh data yang lebih jelas dan terperinci, 

sehingga hasil yang akan didapat lebih optimal. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat 

dalam penelitian ini, yaitu keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya 

yang masih kurang yang peneliti dapatkan, keterbatasan waktu, biaya, tenaga 

sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal, kemungkinan adanya 

kesalahan yang ditimbulkan oleh para informan karena kurangnya tingkat 

pemahaman tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, keterbatasan 

pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan ini sehingga perlu 

diuji kembali kedepannya. 

 

D. Penutup  

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan pertolongan 

Allah yag Maha Tinggi dan Maha Agung yang senantiasa melimpahkan 

rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga memungkinkan bagi penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tak lupa sholawat serta salam selalu 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, 

sahabat dan seluruh pengikutnya. 

Penulis menyadari betul dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini banyak 

kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Kekurangan dan kekhilafan 

sebagai manusia, menyadarkan penulis akan kekurangan dalam kesempurnaan 

skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati memohon kepada 

pembaca untuk memberikan kritik yang konstuktif dan saran-saran dalam 

upaya penyempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. 

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu baik dalam bentuk moril maupun materil dalam 

penyelesaian skripsi ini. Dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. 
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Semoga apa yang telah dikerjakan penulis menjadi amalan yang diberkahi dan 

ikhlas semata-mata mengharap ridho-Nya. 

Sebagai akhir kata, terbesit suatu harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya, dan khususnya bagi 

penulis dimasa yang akan datang, Amin Yaa Rabbal ‘Alamin. 

 


