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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian tentang  pengaruh 

kualitas produk dan perceived value terhadap keputusan 

menabung dengan religious behavior sebagai variabel 

moderator, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kualitas produk (X1) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan menabung (Y). Hal 

ini dibuktikan dengan nilai thitung  variabel kualitas 

produk sebesar 0,728 dengan taraf  signifikansi 

sebesar 0,469 lebih besar dari 0,05. 

2. Perceived value (X2) berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan menabung (Y). Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung variabel perceived 

value sebesar 2,589 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,011 lebih kecil dari 0,05. 

3. Religiusitas memoderasi pengaruh kualitas produk 

(X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan menabung (Y). Hal ini dibuktikan dengan 

nilai thitung variabel kualitas produksebesar 1.159  

dengan taraf signifikansi sebesar 0,249 lebih besar 

dari 0,05. 

4. Religiusitas memoderasi perceived value (X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

menabung (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 

variabel perceived value sebesar dengan taraf 

signifikansi 2,300 sebesar 0,024 lebih kecil dari 

0,05. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti atau penulis lain apabila akan 

melakukan penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

dengan mengambil sampel dari beberapa lembaga 

keuangan syariah yang berbeda sehingga dapat 

menjadi perbandingan dengan penelitian 

selanjutnya. 
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2. Bagi pihak KSPPS BMT Yaummi Maziyah 

Assa‟adah Jekulo, diharapkan dari segi kualitas 

produk dan perceived value lebih memperhatikan 

lagi tingkat kualitas yang diberikan sesuai dengan 

prinsip syariah, sehingga dengan kualitas produk 

syariah akan menciptakan keputusan untuk 

menabung. 

 

C. Penutup 

Atas rahmat dan hidayah serta tidak lupa segala 

puja dan puji syukur Alhamdulillah yang telah di 

berikan oleh Allah SWT, sehingga dengan ini penulis 

telah menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan 

mohon maaf sebesar-besarnya apabila penyusunan 

skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dalam bentuk 

penulisan, penyajian, isi maupun analisis. Diharapkan 

setiap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang 

membangun. Dengan rendah hati, penulis mengucapkan 

terimakasih kepada pembaca dan semoga dengan 

skripsi ini bisa bermanfaat dalam menambah ilmu 

pengetahuan bagi pembaca maupun bagi diri penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


