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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita 

tarik kesimpulan bahwa pengetahuan konsumen tentang sistem syariah 

berpengaruh terhadap keputusan menjadi anggota pada BMT Ki Ageng Pandanaran 

Mugas Dalam Semarang, Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari uji ANOVA atau F 

test. F test yang menunjukkan nilai 27.830 dengan tingkat probabilitas 0,000 lebih 

besar dari signifikansi 5%, Hasil tersebut menunjukkan bahwa f hitung > f tabel  

(signifikansi). Dengan melihat asumsi di atas, maka probabilitas lebih kecil 

daripada 0,05 dan F hitung lebih besar daripada F tabel. Hipotesis yang menyatakan 

ada pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan konsumen tentang sistem 

syariah terhadap keputusan menjadi anggota pada BMT Ki Ageng Pandanaran 

Mugas Dalam Semarang di terima. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

5.2.1. Bagi Pengurus BMT 

Hendaknya meningkatkan hubungan kerja yang baik dengan 

setiap anggota agar dengan memberikan pelayanan dan melaksanakan 

sistem syari’ah dengan sebaik-baiknya.  

5.2.2. Bagi Anggota 

Hendaknya selalu meningkatkan menjalankan aturan tata tertib 
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BMT dan mengetahui sistem syari’ah yang dikembangkan BMT, 

sehingga apa yang dilakukan dalam keanggotaannya tidak ada 

keraguan syah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. 

5.2.3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hendaknya untuk memperluas penelitian sehingga diperoleh 

informasi yang lebih lengkap tentang keputusan seseorang menjadi 

anggota BMT yang didasari karena sistem syari’ah yang 

dikembangkan. 

 

5.3. Penutup  

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, 

karena dengan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

Penulis sadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan dan koridor ideal, dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan 

saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sebagai 

masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini sehingga menjadi lebih 

sempurna dan bermanfaat. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin. 

 

 


