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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian diatas hasil penelitian pengujian 

hipotesis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian statistik citra lembaga (X1) terhadap 

keputusan menabung (Y) menunjukkan nilai thitung  9.773 

lebih besar dari ttabel 1.985 (9.773 > 1.985) dengan tingkat 

signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 

0.05), maka H0  ditolak dan H1 diterima berarti citra 

lembaga berpengaruh signifikan  terhadap keputusan 

menabung, yang berarti citra lembaga mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung 

di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sedan. 

2. Hasil pengujian statistik nisbah bagi hasil (X2) terhadap 

keputusan menabung (Y) menunjukkan nilai thitung  5.215 

lebih besar dari ttabel 1.985 (5.215  > 1.985) dengan tingkat 

signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 

0.05), maka H0  ditolak dan H2 diterima berarti nisbah 

bagi hasil  berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung, yang berarti nisbah bagi hasil mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menabung 

di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sedan. 

3. Hasil pengujian statistik citra lembaga (X1) dan nisbah 

bagi hasil (X2) terhadap keputusan menabung (Y) 

menunjukkan nilai Fhitung 493.485 lebih besar dari Ftabel 

3.09(493.485 > 3.09) dengan tingkat signifikan 0.000 

lebih kecil dari pada 0.05 (0.000 < 0.05), maka Ho ditolak 

dan H3 diterima berarti citra lembaga dan nisbah bagi 

hasil berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

menabung, yang berarti citra lembaga dan nisbah bagi 

hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan menabung di BMT Bina Ummat Sejahtera 

Cabang Sedan. Hasil uji determinan menunjukkan bahwa 

prosentase sumbangan pengaruh variabel citra lembaga 

dan nisbah bagi hasil terhadap keputusan menabung 

sebesar 90,9% sedangkan sisanya 9,1% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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B. Sarani 

Berdasarkanipenelitian diatas, maka dapat disarankan 

isebagai iberikut: 

1. Bagii pihak KSPPS iBMT iBina iUmmat iSejahtera 

Cabang Sedan diharapkanilebih imemperhatikan icitra 

ilembaga atau lembaga melaluiiiperbaikan ifasilitas 

ipenunjang ikenyamanan anggota iketika beradaidi 

ikantor, selalu memberikan pelayanan  yang baik dan 

meningkatkan kepercayaan terhadap anggota agar 

keputusan menabung anggota semakin tinggi. KSPPS 

BMT Bina Ummat Sejahtera dapat meingkatkan mutu 

produk seperti halnyainisbah ibagi hasiliyang iditetapkan 

iKSPPS iBMT Bina Ummat Sejahtera hendaknyailebih 

ibisa idinaikkan iagar idapat imenarik iperhatian anggota 

idan idapat ibersaing idengan ilembaga ilain. 

2. Bagi peneliti iselanjutnya ihendaknya imenggunakan 

ivariabel-variabeliilainnya iyang idapat imempengaruhi 

ikeputusan menabung karena masih banyak yang 

mempengaruhi terhadap keputusan menabung. 

 

C. KeterbatasaniPenelitian 

Penulis itelah mengupayakan isemaksimal 

imungkin,inamun dalam penelitianiini terdapat beberapa 

iketerbatasan yaitu imeliputi: 

1. Penelitianiini ihanya imemfokuskan penelitian ipada 

keputusan anggota imenabung idi iKSPPS iBMT iBina 

iUmmat iSejahtera CabangiSedan. 

2. Penelitianiini ihanya imenggunakan ivariabel icitra 

lembaga dan  nisbahibagi ihasil iterhadap ikeputusan 

imenabung idi iKSPPS iBMT BinaiUmmat iSejahtera 

iCabang Sedan. 

 

D. Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq serta inayahnya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat 

serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

yang telah menjadi suri teladan bagi seluruh umat Islam 

didunia, yang menjadi penerang dalam kegelapan, yang 

menunjukkan segala keilmuan termasuk dalam ilmu ekonomi 
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islam yang naik dan diridhoi-Nya, semoga kita selalui 

mengikuti jejaknya dan dapat mengamalkannya. Sebagai 

penutup, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan 

kesalahan.  

 

 

 

 


