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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di KSPS 

Mubarok Abadi Dukuhseti Pati. Hal ini dibuktikan dari hasil uji statistik 

dengan nilai standart koefisien sebesar 0,383 dan hasil uji statistik t untuk 

variabel bebas  kepercayaan  (X1) menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel 

(3,832>1,665) dan tingkat signifikasi kurangdari 0,05. Dengan demikian 

maka dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan 

dengan minat menabung  di KSPS Mubarok Abadi Dukuhseti Pati. Karena 

kepercayaan merupakan  

2. Jaminan rasa aman berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di 

KSPS Mubarok Abadi Dukuhseti Pati. Hal ini dibuktikan dari hasil uji 

statistik dengan nilai standar koefisien sebesar 0,255dan hasil uji statistik t 

untuk variabel bebas jaminan rasa aman (X2) menunjukkan nilai thitung 

lebih besar dari besar dari ttabel (1,862>1,665) dan tingkat signifikasi 

kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka dapat dikatakan ada pengaruh 

yang signifikan antara jaminan rasa aman terhadap minat menabung di 

KSPS Mubarok Abadi Dukuhseti Pati. Jaminan rasa aman merupakan  

bebas dari ancaman bahaya, gangguan kriminalita, terlindungi dari rasa 

takut. Rasa aman menyangkut evaluasi nasabah atau anggota terhadap 

berbagai risiko yang bisa dialami oleh anggota terkait dengan uang yang 

ditabung di bank. 

3. Kepercayaan dan jaminan rasa aman secara simultan berpengaruh terhadap 

minat menabung anggota di KSPS Mubarok Abadi Dukuhseti Pati. Hal ini 

dibuktikan  dengan hasil uji ANOVA atau F test. Dari hasil analisis uji F 

diatas didapat fhitung sebesar 14,609 dengan tingkat probabilitas 0,000 

(signifikansi). Probabilitas jauh lebih  kecil dari 0,05 dan Fhitung lebih besar 
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dari Ftabel (14,609>3,12). Dengan demikian, maka dapat dikatakan ada 

pengaruh yang signifikan antara kepercayaan dan jaminan rasa aman 

terhadap minat menabung di KSPS Mubarok Abadi Dukuhseti Pati.  

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata 

penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang dapat menimbulkan 

gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini antara lain mencakup sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada satu obyek instansi keuangan 

mikro syariah atau KSPS Mubarok badi Dukuhseti Pati. 

2. Kurangnya variabel penelitian yang dimasukkan dalam model, sehingga 

memiliki kontribusi penelitian yang kurang  luas. 

3. Keterbatasan  waktu, biaya, dan tenaga sehingga penelitian ini kurang 

maksimal. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 

maka penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 

sumbangan kepada pihak-pihak yang terkait untuk penelitian selanjutnya. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah  sebagai berikut: 

1. Dalam meningkatkan minat menabung anggota,  KSPS Mubarok Abadi 

Dukuhseti Pati harus saling  menjaga kepercayaan yang telah diberikan 

anggota kepada KSPS Mubarok Abadi untuk menjaga dana yang telah 

dipercayakan kepada lembaga keuangan. Begitu juga sebaliknya anggota 

juga harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan lembaga kepadanya. 

Dan untuk meningkatkan minat menabung anggota KSPS Mubarok Abadi 

harus meningkatkan pelayanan terhadap anggota.  

2. KSPS Mubarok Abadi Dukuhseti Pati harus mampu mempertahankan 

kesetiaan anggotanya. Salah satu caranya adalah dengan selalu 

memberikan jaminan rasa aman terhadap anggota, baik aman dalam 
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penyimpanan dana, aman dari kriminalitas dan aman dari bahaya yang 

lain. Dalam hal ini jaminan rasa aman yang diberikan adalah dalam 

penyimpanan dana. KSPS Mubarok Abadi harus selalu meningkatkan 

jaminan rasa aman agar minat menabung anggota semakin meningkat. 

 

D. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sholawat serta salam 

semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita 

harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat. 

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha 

semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan 

dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan 

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang kontruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan 

datang untuk mencapai kesempurnaan. 

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat menambah 

khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. Aamiin.  


