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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya mengenai 
“Pengaruh Nisbah Bagi Hasil, Religiusitas dan Pengetahuan 
Terhadap Minat Menabung Harian Nasabah Saat Masa 
Pandemi (Studi Kasus KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera)” 
yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dapat 
disimpulkan bahwa :  
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan nisbah bagi hasil 

terhadap minat menabung harian nasabah saat masa 
pandemi (studi kasus KSPSS Mutiara Ummat Sejahtera) 

Dibuktikan dari hasil uji statistic pengaruh nisbah bagi 
hasil terhadap minat menabung dengan nilai t hitung 2,258 
dan t tabel 1,660 yang artinya t hitung lebih besar dari t 
tabel. Dan nilai sig 0,02 yang lebih kecil dari 0,05 (tingkat 
signifikan).  

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan religiusitas 
terhadap minat menabung harian nasabah saat masa 
pandemi (studi kasus KSPSS Mutiara Ummat Sejahtera) 

Dibuktikan dari hasil uji statistic religiusitas terhadap 
minat menabung dengan nilai t hitung 3,731 dan t tabel 
1,660 yang artinya t hitung lebih besar dari t tabel. Dan 
nilai sig sebesar 0,000 menunjukkan nilai lebih kecil dari 
signifikansi 0,05. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan 
terhadap minat menabung harian nasabah saat masa 
pandemi (studi kasus KSPSS Mutiara Ummat Sejahtera) 

Dibuktikan dari hasil uji statistic pengaruh 
pengetahuan terdapat minat menabung dengan nilai t 
hitung 1.997 dan t tabel 1,660 yang artinya t hitung lebih 
besar dari t tabel. Dan nilai sig sebesar 0,04 menunjukkan 
nilai lebih kecil dari signifikansi 0,05. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-
sama antara nisbah bagi hasil, religiusitas dan pengetahuan 
terhadap minat menabung harian nasabah saat masa 
pandemi (studi kasus KSPSS Mutiara Ummat Sejahtera) 

Dibuktikan dari uji statistik pengaruh antara nisbah 
bagi hasil, religiusitas dan pengetahuan terhadap minat 
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menabung harian nasabah saat masa pandemi (studi kasus 
KSPSS Mutiara Ummat Sejahtera) dapat dilihat dari nilai f 
hitung 40,333 lebih besar dari f tabel 3,09 dan nilai sig 
0,000 lebih kecil dari 0,05.  

 
B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti 
dapat memberi saran-saran yang bisa dijadikan bahan 
pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 
Saran-saran dari peneliti yaitu :   
1. Bagi KSPSS Mutiara Ummat Sejahtera hendaknya 

melakukan peningkatan mengenai sosialisasi pengetahuan 
yang terkait produk simpanan yang ada di KSPPS Mutiara 
Ummat Sejahtera kepada semua nasabahnya agar semua 
nasabah semakin tertarik untuk menabung. Selain itu 
KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera juga harus terus 
menjaga kepercayaan nasabah, karna berkaitan dengan 
uang atau barang berharga.  

2. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan melaksanakan 
penelitian yang berbeda demi memajukan dunia 
pendidikan di Indonesia.  

 
 
 
 


