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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kelompok 

acuan, religiusitas, dan pengetahuan tentang lembaga 

keuangan syariah terhadap minat menabung di koperasi 

simpan pinjam pembiayaan syariah (Studi Kasus pada KSPPS 

Di Jepara), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel kelompok acuan merupakan variabel yang tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung. 

Artinya kelompok acuan tidak menjadi faktor yang 

mendorong masyarakat untuk mempunyai minat 

menabung di koperasi simpan pinjam pembiayaan 

syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok 

acuan tidak menjadikan dasar pengaruh terhadap minat 

menabung di KSPPS yang berada Di Jepara. 

2. Variabel religiusitas merupakan variabel yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menabung. Artinya apabila suatu masyarakat mempunyai 

kepercayaan yang begitu kuat mengenai agama yang 

telah dianut. Maka masyarakat tersebut akan memilih 

untuk menabung di lembaga atau koperasi yang 

menjunjung tinggi nilai religiusitasnya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa religiusitas menjadi dasar pengaruh 

terhadap minat menabung di KSPPS yang berada Di 

Jepara. 

3. Variabel pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah 

merupakan variabel yang tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat menabung. Artinya 

pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah tidak 

mempengaruhi masyarakat untuk menabung di koperasi 

simpan pinjam pembiayaan syariah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengetahuan tentang lembaga 

keuangan syariah tidak menjadikan dasar pengaruh 

terhadap minat menabung di KSPPS yang berada Di 

Jepara.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

disajikan, peneliti ingin menyampaikan saran-saran yang 

diharapkan bisa memberikan manfaat kepada semua pihak 

yang berkaitan dengan penelitian. Saran yang bisa di 

simpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggali 

variabel lain yang dapat mempengaruhi tentang minat 

menabung di KSPPS yang berada Di Jepara. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode 

dan alat uji yang lebih lengkap dan akurat sehingga 

diperoleh hasil yang lebih valid. 

3. Bagi lembaga KSPPS Di Jepara karena yang 

berpengaruh adalah religiusitas maka perlu ditingkatkan 

nilai religiusitasnya dalam proses dan produk terhadap 

minat menabung  di KSPPS yang berada Di Jepara. 

 

C. Penutup 
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.Penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan, baik dari segi 

bahasa, penulisan, penelitian, penyajian, sistematikanya 

maupun analisisnya.Hal itu semata-mata merupakan suatu 

keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari 

berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk 

mencapai suatu kesempurnaan. 

Dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih 

kepada pembaca dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat 

dalam menambah ilmu dan penegatahuan tentang Ekonomi 

Islam bagi pembaca maupun bagi penulis 

 

 


