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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulisan skripsi dengan judul 

“Pengaruh sistem bagi hasil dan pendapatan terhadap keputusan anggota 

untuk menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang” dari 

hasil data di lapangan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari hasil hipotesis uji t atau pengujian secara invidual yang dilakukan 

terbukti bahwa t hitung untuk variabel bagi hasil diperoleh sebesar 

5,165 sedangkan signitifikasinya 0,000 (lebih kecil dari taraf 

signitifikasi 0,05), ini membuktikan bahwa sistem bagi hasil 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan anggotan untuk menabung 

di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang. 

2. Dari hasil hipotesis uji t atau pengujian secara invidual yang dilakukan 

terbukti bahwa t hitung untuk variabel pendapatan diperoleh sebesar 

2,100 sedangkan signitifikasinya 0,039 (lebih kecil dari taraf 

signitifikasi 0,05), ini membuktikan bahwa pendapatan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan anggotan untuk menabung di Koperasi 

BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang. 

3. Selanjutnya Dari hasil analisis uji F didapat F hitung sebesar 46,988 

dengan tingkat probabilitas 0,000 (Signitifikasi). Nilai probabilitas 

yang lebih kecil dari 0,05 maka, model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi keputusan menabung atau dapat dikatakan bahwa sistem 
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bagi hasil dan pendapatan secara simultan berpengaruh signitifikan 

terhadap variabel keputusan menabung. Hasil analisis regresi 

diperoleh koofisien regresi untuk variabel bagi hasil sebesar 0,493 

sedangkan variabel pendapatan sebesar 0,199, dengan konstanta 

sebesar 1,321 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Y= 1,321 + 0,493 X1 + 0,199 X2 

Konstanta sebesar 1,321 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan 

nilai dari variabel bagi hasil (X1) dan variabel pendapatan (X2), maka 

nilai variabel keputusan menabung (Y) sebesar 1,321. Koefisien 

regresi variabel bagi hasil (X1) sebesar 0,493 menyatakan bahwa 

setiap penambahan (karena bertanda +) satu nilai pada variabel bagi 

hasil (X1) akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,493. Begitu juga 

pada variabel pendapatan (X2) sebesar 0,199, setiap penambahan 

(karena bertanda +) satu nilai pada variabel pendapatan (X2) akan 

memberikan kenaikan skor sebesar 0,199. 

5.2 Saran – saran 

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi hasil merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

anggota untuk menabung di BMT Pandanaran. Berdasarkan hal ini 

sebaiknya pihak Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang 

memberikan perhatian kepada variabel bagi hasil. Salah satu hal yang 
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dinilai perlu mendapatkan perhatian pihak Koperasi BMT Ki Ageng 

Pandanaran Semarang adalah memberikan informasi yang benar dan 

jelas kepada para anggota, berkaitan dengan sistem perhitungan bagi 

hasil seperti nisbah yang disepakati kedua pihak. Koperasi BMT Ki 

Ageng Pandanaran Semarang juga harus dapat meyakinkan anggota 

bahwa sistem bagi hasil relatif lebih menguntungkan dan lebih adil 

dibandingkan dengan sistem bunga. Dengan demikian anggota benar-

benar mendapatkan penjelasan mengenai keuntungan dari investasinya 

di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang. 

2. Tabungan merupakan salah satu sumber pembiyaan bagi BMT 

Pandanaran, maka untuk mengoptimalkan peningkatan tabungan 

anggota, hendaknya dilakukan penyebaran informasi kepada seluruh 

kalangan tentang manfaat menabung bagi masyarakat.  

5.3 Penutup 

Alhamdulillah segala puji dan puja milik Allah SWT semata atas 

bimbingan dan petunjuk-Mu penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis 

sadar bahwa apa yang telah dipaparkan dalam karya ilmiah ini masih 

banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan bahasa 

maupun isi yang terkandung. 

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan penulis 

akan kekurang sempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, tegur sapa dan 

saran kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. 
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Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat 

diharapkan penulis demi kesempurnaan  penulisan berikutnya. Semoga 

penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

pembaca. Amin. 

 

 

 

 


