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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Terdapat korelasi atau hubungan yang positif dan 

signifikan antara pendapatan dengan pemilihan jumlah 

angsuran talangan haji pada anggota Koperasi Syari’ah IHYA 

Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 

positif pendapatan dengan pemilihan jumlah angsuran talangan 

haji pada anggota Koperasi Syari’ah IHYA Kudus. Melalui 

analisis korelasi product moment pearson diperoleh harga r 

hitung sebesar 0,643 dengan nilai Sig (2-tailed) antara 

Pendapatan (X) dengan Jumlah Angsuran (Y) adalah sebesar 

0,000 yang dibandingkan dengan probabilitas sig. Atau 

(0,000<0,05) maka dikatakan signifikan. Sedangkan harga r 

tabel dengan N=30 pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,361. 

Jadi harga r hitung lebih besar dari harga r tabel sehingga 

hubungannya positif dan signifikan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa semakin besar pendapatan maka jumlah 

angsuran talangan haji yang dipilih juga semakin besar, begitu 

sebaliknya semakin kecil pendapatan maka jumlah angsuran 

talangan haji yang dipilih juga semakin kecil. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil dari penelitian di atas 

dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk Koperasi Syari’ah IHYA Kudus dapat meningkatkan 

dan menyosialisasikan produk talangan haji supaya 

kedepannya dapat berkembang lebih baik lagi. 

2. Anggota talangan haji Koperasi Syari’ah IHYA Kudus 

disarankan dapat memilih jumlah angsuran sesuai dengan 

pendapatan yang diperoleh agar tidak memberatkan seorang 

anggota untuk cepat melunasi angsuran talangan haji 

tersebut. Misalnya, semakin besar pendapatan yang 

diperoleh seorang anggota, jumlah angsuran yang dipilih 

juga semakin besar agar semakin cepat untuk melunasi 

pembiayaan talangan haji. Begitu sebaliknya, jika 

pendapatan anggota tersebut kecil, sebaiknya jumlah 



65 

 

angsuran yang dipilih juga kecil agar tidak membebani 

anggota itu sendiri dan masih cukup untuk kebutuhan 

lainnya. 

3. Penelitian yang penulis teliti tidak bisa digunakan untuk 

semua anggota atau nasabah talangan haji yang ada di 

koperasi maupun bank-bank lainnya karena penelitian ini 

menggunakan studi kasus anggota talangan haji Koperasi 

Syari’ah IHYA Kudus. Jadi tidak dapat digunakan untuk 

acuan selain pada anggota talangan haji Koperasi Syari’ah 

IHYA Kudus. 

4. Peneliti mengharapkan dapat memperbanyak wilayah 

sampel penelitian, bukan hanya di Koperasi Syari’ah IHYA 

Kudus saja tetapi di koperasi-koperasi atau bank-bank 

lainnya yang ada di Kudus yang memiliki produk 

pembiayaan talangan haji. 

5. Penelitian ini membahas korelasi atau hubungan pendapatan 

dengan pemilihan jumlah angsuran talangan haji pada 

anggota Koperasi Syari’ah IHYA Kudus diharapkan 

peneliti-peneliti lainnya dapat termotivasi untuk meneliti 

atau memperbanyak pembahasannya bukan hanya melihat 

dari pendapatannya saja.  

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penulisan skripsi 

ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada 

Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh 

umat Islam di dunia, yang menjadi penerang dalam kegelapan, 

yang menunjukkan segala keilmuan termasuk dalam ilmu 

Ekonomi Islam yang baik dan diridhoi Allah SWT, semoga kita 

selalu mengikuti langkahnya dan ilmu yang kita dapatkan 

bermanfaat. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin. 

Penulis sangat menyadari sedalam-dalamnya bahwa 

skripsi yang penulis buat masih banyak kesalahan, meskipun 

penulis sudah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan 

skripsi ini. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dan sangat 

dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangat 

membangun dari pembaca, demi hasil skripsi yang lebih baik. 
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Akhirnya dengan mengucapkan doa mudah-mudahan skripsi 

ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan bagi diri penulis dan 

mampu menambah ilmu pengetahuan yang positif dalam 

bidang Ekonomi Islam. 

 


