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BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai 

analisa nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah terhadap minat 

nasabah di BMT El Amanah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Variable persepsi nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah (X) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah dalam 

memilih dan atau memperpanjang produk deposito mudharabah di 

BMT El Amanah. Terlihat t hitung 2,724 dan signifikan pada 0,017 

> t tabel 2,190 dan signifikan diatas 0,05 yang berarti nisbah bagi 

hasil mempunyai andil dalam mempengaruhi minat nasabah BMT El 

amanah. 

2. Persepsi Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah (X) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah (Y) 

dimana nasabah memakai dan atau memperpanjang produk deposito 

mudharabah di BMT El Amanah Kendal.. Terlihat F hitung 

signifikan pada F hitung > F tabel ( 4,654 > 4,494 ) atau signifikan < 
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0,05. yang berarti persepsi nisbah bagi hasil pada deposito 

mudharabah berpengaruh terhadap minat nasabah di BMT El 

Amanah Kendal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang 

kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait 

atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan nasabah terhadap BMT El Amanah Kendal sekiranya 

perlu dipertahankan supaya nasabah tetap berkomitmen pada layanan 

jasa keuangan yang berpegang pada syariah. 

2. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik, maka perlu dilakukan 

uji lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah di 

BMT El Amanah Kendal dengan menambahkan variabel bebas yang 

lebih banyak.  

3. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh 

peneliti lain dengan objek dan sudut pendang yang berbeda sehingga 

dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam. 

5.3 Penutup 
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 Alhamdulillah, Untaian rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan lancar, penuh semangat 

dan tetap optimis, meski berbagai kendala terus menghampiri. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, meskipun sudah penulis usahakan 

semaksimal mungkin. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan 

pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Untuk itu kritik serta 

saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi 

membantu kesempurnaan pembahasan skripsi ini.  

Penulis ucapkan terimakasih atas segala dorongan dan bimbingan 

dari semua pihak, hingga terselesaikannya pembahasan ini. Akhir kata, 

terbesit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca budiman 

pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri di masa-masa 

mendatang. Amin Yaa Rabbal Alamin… 

 

 


