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BAB V 

PENUTUP 
 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pemaparan 

paada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel 

religiusitas terhadap minat menabung masyarakat. Hal ini 

dibuktikan pada nilai thitung 2,939 yang lebih besar dari 

nilai ttabel 1,948498 dan nilai signifikasi 0,004 < dari 0,05. 

Hasil ini juga sesuai dengan teori serta indikator dengan 

rata-rata tertinggi yaitu Islam adalah sumber dari segala 

hukum dan indikator dengan rata-rata terendah yaitu 

menyakini bahwa menabung di BMT adalah cara yang 

benar yang telah diajarkan di agama Islam. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pada variabel 

pendapatan terhadap minat menabung. Hal ini dibuktikan 

pada nilai thitung 3,508 yang lebih besar dari ttabel 1,948498 

dan nilai signifikasi 0,001 < dari 0,05. Hasil ini juga 

sesuai dengan teori serta indikator dengan rata-rata 

tertinggi yaitu menyisihkan pendapatan dari hasil kerja 

digunakan untuk kegiatan menabung dan indikator 

dengan rata-rata terendah yaitu belum menanggung beban 

yang berat. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel 

lingkungan sosial terhadap minat menabung. Hal ini 

dibuktikan pada nilai thitung 2,658 yang lebih besar dari t 

tabel 1,948498 dan nilai signifikasi 0,009 < dari 0,05. 

Hasil ini sesuai dengan teori hanya saja di dalam 

penelitian terdahulu terdapat perbedaan yaitu lingkungan 

sosial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

religiusitas serta indikator dengan rata-rata tertinggi yaitu 

menabung dipengaruhi teman dan indikator dengan rata-

rata terendah yaitu tetangga di masyarakat selalu 

memotivasi agar tetarik menabung. 

Berdasarkan ketiga variabel tersebut, maka semakin 

baik religiusitas seseorang, semakin tinggi pendapatan 
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serta semakin luas bauran lingkungan sosial yang 

dilingkupi maka minat menabung masyarakat akan 

semakin meningkat pula. 

 

B. Saran 

Bersumber dari hasil penelitian dan simpulan yang sudah 

dipaparkan oleh peneliti memberikan saran yang sekiranya 

bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk pihak-pihak terkait 

untuk peneliti selanjutnya. Mengenai saran yang ingin peneliti 

sampaikan diantaranya yakni:  

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 

variabel lain yang dapat mengaruhi minat menabung 

masyarakat agar didapatkan penelitian yang maksimal. 

2. Menggunakan ukuran jumlah responden lebih banyak lagi, 

sehingga hasil penelitian lebih maksimal. 

3. Bagi masyarakat, minat menabung hendaknya dapat 

mempertimbangkan dan meningkatkan indikator dengan 

rata-rata tertinggi pada ketiga faktor yaitu religiusitas, 

pendapatan dan lingkungan sosial sehingga dapat 

meningkatkan lagi minat menabung di dalam masyarakat. 


