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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

produk simpanan sukarela dan citra perusahaan terhadap 

keputusan menjadi anggota di KSPPS BMT Muamalat 

Mulia Kudus. Berdasarkan hasil analisis data 

menggunakan analisis regresi ganda maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh antara produk simpanan 

sukarela terhadap keputusan menjadi anggota KSPPS 

BMT Muamalat Mulia Kudus, hal ini didukung hasil 

uji t yang menyatakan nilai thitung lebih kecil dari ttabel (-

0,185 < 1,985). Maka dapat diartikan bahwa secara 

parsial produk simpanan sukarela merupakan variabel 

bebas yang tidak berpengaruh terhadap keputusan 

menjadi anggota di KSPPS BMT Muamalat Mulia 

Kudus. 

2. Terdapat pengaruh antara citra perusahaan terhadap 

keputusan menjadi anggota KSPPS BMT Muamalat 

Mulia Kudus, hal ini didukung dengan hasil uji t yang 

menyatakan nilai thitung lebih besar dari ttabel (3,198 > 

1,985). Maka dapat diartikan bahwa secara parsial 

citra perusahaan sebagai variabel bebas yang 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi 

anggota di KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus. 

3. Terdapat pengaruh antara produk simpanan sukarela 

dan citra perusahaan terhadap keputusan menjadi 

anggota di KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus, hal 

ini didukung dengan hasil uji F yang menyatakan nilai 

Fhitung lebih besar dari Ftabel (5,349 > 3,09). Maka dapat 

diartikan bahwa secara stimulan produk simpanan 

sukarela dan citra perusahaan adalah variabel bebas 

yang berpengaruh terhadap keputusan menjadi 

anggota di KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi KSPPS BMT Muamalat Mulia Kudus 

diharapkan agar lebih giat dan lebih gencar lagi dalam 

melakukan sosialisasi pengenalan tentang produk 

simpanan yang dimiliki kepada anggota dan 

masyarakat, agar pemahaman anggota dan masyarakat 

meningkat menjadi lebih baik, sehingga keputusan 

menjadi anggota akan meningkat. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk 

menambah dan mengembangkan variabel penelitian 

yang mempengaruhi keputusan menjadi anggota. 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada 

Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, 

taufiq dan hidayah kepada kita semua khususnya peneliti, 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. Sholawat salam selalu tercurahkan kepada Baginda 

Rasulullah SAW yang telah membawa kita kepada zaman 

yang terang benderang dan memberikan pelajaran kepada 

kita semua bagaimana menjadi seorang Islam yang baik 

dan diridhoi Allah SWT, semoga kita selalu mengikuti 

jejaknya. Aamiin  

Peneliti sangat menyadari akan keterbatasan 

pengetahuan, sehingga dalam penulisan dan penyusunan 

skripsi ini jauh dari kata sempurna, meskipun sudah 

berusaha dengan maksimal. Oleh karena itu, peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun 

dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

 

 

 


