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BAB V 

P E N U T U P 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh 

sales promotion dan personal selling secara islam terhadap minat anggota KJKS 

Baitul Tamwil Muhammadiyah kecamatan Bandar”. Dari hasil data di lapangan 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel sales promotion (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

minat anggota KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah kecamatan Bandar 

dengan ditunjukkan P value 0,001 < 0,05. 

2. Variabel personal selling (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

minat anggota KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah kecamatan Bandar 

dengan ditunjukkan P value 0,001 < 0,05. 

3. Variabel sales promotion (X1) dan personal selling (X2) bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat anggota KJKS Baitul 

Tamwil Muhammadiyah kecamatan Bandar dengan ditunjukkan P value 0,000 

< 0,05. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 
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manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-

saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

a. Untuk meningkatkan dan mempertahankan minat anggota KJKS Baitul Tamwil 

Muhammadiyah kecamatan Bandar, maka yang perlu diperhatikan yaitu : sales 

promotion dan personal selling misalnya dengan memberikan pelatihan 

tambahan kepada pegawai  KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah kecamatan 

Bandar. 

b.  Dalam penelitian ini faktor sales promotion dan personal selling memiliki 

korelasi sebesar 60,9% yang artinya sales promotion dan personal selling 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap minat anggota KJKS Baitul Tamwil 

Muhammadiyah kecamatan Bandar. Tetapi juga perlu diperhatikan variabel lain 

yang mempengaruhi minat anggota KJKS Baitul Tamwil Muhammadiyah 

kecamatan Bandar sebesar 39,1%. 

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. 
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Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 

umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin. 

 


