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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian-uraian bab terdahulu yang 

penulis arahkan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang telah 

terangkai pada bab sebelumnya. 

Adapun kesimpulan dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Nasabah Produk Simpanan Mudharabah, sebagai berikut: 

1) Faktor dorongan dari dalam, yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda. 

2) Faktor motif sosial, yakni minat dalam upaya mengembangkan diri dari 

dan dalam ilmu pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat untuk 

mendapatkan kemampuan dalam bekerja, atau adanya hasrat untuk 

memperoleh penghargaan dari keluarga atau teman. 

3) Faktor emosional, yakni minat yang berkaitan dengan perasaan dan 

emosi. Misalnya, keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan 

dapat meningkatkan minat, sedangkan kegagalan dapat menghilangkan 

minat seseorang. 

 

B. SARAN 

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan 

skripsi ini penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik 
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konstruktif yang dilihat di lapangan. Adapun saran-saran yang dapat yang 

dapat penulis berikan antara lain : 

1) Diharapkan KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal lebih meningkatkan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami syari’at 

Islam, misal : riba. 

2) Pelayananan pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal harus selalu 

dijaga bahkan ditingkatkan paling tidakuntuk mempertahankan nasabah 

yang sudah ada. 

3) Diharapkan KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal semua produknya 

aman dari segi Islam tidak hanya simpanan Mudharabah, sehingga 

bermanfaat bagi semua nasabahnya. 

4) Saran untuk peneliti lain diharapkan dapat menyempurnakan skripsi ini, 

mungkin dengan cara menambah jumlah responden sehingga penelitian ini 

akan mendekati sempurna. 

 

C. PENUTUP 

Dengan kebesaran nama Allah SWT, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dari studi penulis.  Tetapi skripsi ini tidak dapat 

dikatakan sebagai hasil karya penulis sendiri.  Karena tanpa bimbingan dan 

terkabulnya  do’a skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis yakin, 

Allah SWT Maha Mendengar semua do’a dan Maha menyayangi semua 

makhluk-Nya. Jadi minimalitas pengetahuan yang dimiliki penulis adalah 

sebuah anugerah dan ciptaan Allah SWT, yang jauh lebih besar dan agung. 
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Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat bagi penulis 

sendiri maupun pembaca. Amiin....... 

 

 

  

 

 

 

 


