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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

       Dengan melihat hasil penelitian ini yang telah dibahas mengenai 

analisis pengaruh marketing syari’ah terhadap minat nasabah menggunakan 

produk Bai’ Bitsaman Ajil di BMT MADE Demak, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

   1.  Variabel marketing syari’ah (X) Berpengaruh signifikan minat 

menggunakan produk Bai’ Bitsaman Ajil (Y) t hitung 8,649 dengan 

nilai signifiakanya 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari alpha ( P 

< 0,05) 

  2.  Hasil perhitungan analisa ANOVA diketahui mempuayai F hitung 

78.811  dengan nilai signifikan sebesar 0.000 yang kurang dari alpha  

5% atau 0.05 sehingga memberikan keputusan untuk menolak H0 

terdapat hubungan yang positif dan signikan antara variabel 

marketing syari’ah dengan minat menggunakan Bai’ Bitsaman Ajil. 

3.   Hasil olahan menunjukkan bahwa besaran koefisien korelasi antara 

variabel X terhadap variabel Y yaitu 0,684 berarti bahwa terjadi 

korelasi yang sedang dan positif sedangkan R square ( koefisien 

determinasi) sebesar 46,8% terhadap variabel Y dipengaruhi oleh 

variabel X sedangkan 53,2% lainya dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model persamaan. 
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5.2.    Saran-Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas 

maka diajurkan beberapa saran sebagai berikut: 

1. BMT MADE Demak diharapkan tetap profesionalnya dengan 

jaminan pelanggan akan mendapat layanan terbaik berupa 

kemudahan, keringanan, transparansi dalam memberikan 

informasi karena hal inilah yang melatar belakangi minat 

nasabah menggunakan produk Bai’ Bitsaman Ajil. 

2. Penerapan marketing syari’ah harus starging poin menuju 

terciptanya khasanah islami yang kaffah (menyeluruh) 

diberbagai sendi kehidupan masyarakat. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan variabel 

lain yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan produk 

Bai’ Bitsaman ajil. 

5.3.    Penutup 

Ucapan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena ketebatasan dan kemampuan yang 

penulis miliki. Dengan segera kerendahan hati penulis sangat mengharapkan 

saran-saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya penulis memanjatkan do’a, semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, serta dapat 
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memberikan sumbangan yang positif untuk kemajuan jurusan ekonomi islam. 

Semoga kita senantiasa memperoleh perlindungan dari Allah SWT dan 

mendapat kebahagian  baik didunia maupun diakhirat. Aamiin. 


