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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Bersumber dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada 

BAB IV, maka bisa menarik kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan “Pengaruh Produk, Lokasi dan Penerapan Prinsip-prinsip 

Syariah terhadap Minat Menabung Ulang Anggota BMT Lumbung 

Artho Jepara” diantaranya yakni: 

1. Terdapat pengaruh produk terhadap minat menabung ulang 

anggota di BMT Lumbung Artho Jepara, ini dibuktikan 

dengan thitung 1,904 lebih besar dari ttabel 1,661 (1,904 > 1,661) 

dan signifkan t bernilai 0,049 yang berarti kurang dari 0,05 

(0,049 < 0,05). Selain itu terdapat indikator yang memperkuat 

produk antara lain fasilitas produk, fitur produk, gaya dan 

desain produk, dan produk yang didasarkan pada prinsip 

syariah. Indikator-indikator tersebut telah dijadikan kuesioner 

oleh peneliti untuk diberikan dan di isi responden sebanyak 97 

orang. Dalam hal ini indikator pertama yang menjadi indikator 

yang paling kuat dengan 42% responden menjawab sangat 

setuju. Maka dari pihak BMT Lumbung Artho Jepara perlu 

memperhatikan kualitas produk yang diberikan kepada 

anggota agar mampu meningkatkan kepuasan anggota. 

2. Terdapat pengaruh lokasi terhadap minat menabung ulang 

anggota di BMT Lumbung Artho Jepara, ini dbuktikan dengan 

thitung 2,883 lebih besar dari ttabel 1,661 (2,883 > 1,661) dan 

signifikan t bernilai 0,005 yang artinya krang dari 0,05 (0,005 

< 0,05) . Selain itu terdapat indikator yang memperkuat lokasi 

antara lain akses, visibilitas, lalu lintas, tempat parkir, kondisi 

lingkungan dan persaiangan antar bank.  Indikator-indikator 

tersebut telah dijadikan kuesioner oleh peneliti untuk 

diberikan dan di isi oleh responden sebanyak 97 orang. Dalam 

hal ini indikator ke empat yang menjadi indikator terkuat 

dengan 51% responden yang menjawab sangat setuju. Maka 

dari itu pihak BMT Lumbung Artho Jepara perlu 

memperhatikan tempat parkir agar meningkatnya minat 

menabung anggota. 

3. Terdapat pengaruh negatif pada penerapan prinsip-prinsip 

syariah terhadap minat menabung ulang anggota di BMT 

Lumbung Artho Jepara, ini dibuktikan dengan thitung -2,620 



76 
 

kurang dari ttabel -1,661 (-2,620 < -1,661) dan signifikan t 

bernilai 0,010 (0,010 < 0,05). Selain itu terdapat indikator 

yang memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah antara 

lain penerapan mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, 

riba, dan ketetapan bagi hasil.indikator-indikator tersebut 

telah dijadikan kuesioner oleh peneliti untuk diberikan dan di 

isi oleh responden sebanyak 97 orang. Dalam hal ini indikator 

pertama yang menjadi indikator terkuat dengan 69% 

responden yang menjawab sangat setuju. Maka dari itu pihak 

BMT Lumbung Artho Jepara harus mampu menerapkan 

prinsip bagi hasil (mudharabah) yang sesuai dengan Al-

Qur’an dan Hadist agar mampu meningkatkan minat 

menabung ulang anggota. 

 

B. Saran 

Bersumber dari hasil penelitian dan simpulan yang sudah 

dipaparkan oleh peneliti memberikan saran yang yang kiranya bisa 

menjadi tambahan pengetahuan untuk pihak-pihak terkait untuk 

penelitian selanjutnya. Mengenai saran yang ingin peneliti 

sampaikan diantaranya yakni:  

1. Bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk dapat 

meningkatkan kualitas produk simpanan yang ada, 

menciptakan lokasi aman dan nyaman, serta menerapkan bagi 

hasil yang tidak merugikan kedua pihak dan saling 

menguntungkan. 

2. Bagi nasabah dalam memilih produk simpanan sesuai dengan 

kebutuhan, memilih lokasi yang aman dan nyaman, serta 

mempelajari lagi manfaat dari bagi hasil. 

3. Bagi penelitian selanjutnya terkait pengaruh prdok, lokasi dan 

penerapan prinsip-prinsip syariah untuk menggunakan ukuran 

jumlah responden lebih banyak lagi, sehingga hasil penelitian 

lebih maksimal. 

 

 

C. Penutup 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam 

tak lupa penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung 

Muhammad SAW, dimana atas bimbingan beliau penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan 
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mendapatkan arahan untuk menikmati hidup bahagia dan bebas 

dari zaman kegelapan. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga 

mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, 

penulis berharap kritik dan saran yang konstruktif agar 

menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya, semoga apa yang tertuang 

dalam skripsi inidapat memberikan manfaat khususnya bagi 

penulis dan bagi para pembaca lainnya. Serta dapat memberikan 

kontribusi keilmuan dalam bidang Ekonomi Syariah, Aamiin. 

 


