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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Setelah melakukan serangkaian analisi data dari bab sebelumnya 

diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan adanya pengaruh 

produk simpanan mutiara terhadap minat Masyarakat Batur 

menabung di KJKS Tamzis cabang Batur. 

2. Hasil penelitian peneliti juga menyimpulkan bahwa tidak 

adanya pengaruh pelayanan terhadap minat Masyarakat Batur 

menabung di KJKS Tamzis cabang Batur. 

3. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh 

lokasi terhadap minat Masyarakat Batur menabung di KJKS 

Tamzis cabang Batur. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, 

maka diajukan beberapa saran yang bertujuan untuk kebaikan 

dan kemajuan BMT Tamzis cabang Batur, sebagai berikut: 

1. Mengingat variabel produk hanya berpengaruh sebesar 

32,8% saja, hendaknya KJKS Tamzis cabang Batur lebih 

meningkatkan mutu produk dan lebih memperkenalkan 

produk kepada masyarakat agar nasabah lebih mengetahui 

dan memiliki minat menabung yang lebih besar. 

2. Pelayanan kepada anggota harus diperhatikan dan 

ditingkatkan lagi, sebab apabila nasabah mulai kecewa  
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dengan pelayanan yang ada para anggota akan beralih ke 

lembaga keuangan yang lain.  

3. Pelayanan karyawan Tamzis yang mendatangi para nasabah 

hendaknya lebih ditingkatkan lagi, ini bisa dilakukan tidak 

hanya mendatangi masyarakatdi suatu wilayah yang banyak 

anggotanya saja, sedang yang misalkan hanya satu atau dua 

orang anggota saja harus tetap datang ke kantor cabang, 

karena dengan tetap mendatanginya mungkin bisa 

menjadikan sebuah promosi agar bisa menarik anggota lebih 

banyak lagi. 

5.3.  Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat diberikan:  

a. Akan ada penelitian selanjutnya mengenai hal yang sama 

namun menyantumkan variabel-variabel lain diluar penelitian 

ini mengingat nilai R² adalah kecil yaitu hanya 14,1%. Hal 

ini bisa dimungkinkan ada variabel independen yang lain 

yang tidak termuat dalam penelitian ini. 

b. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi KJKS Tamzis 

dalam mengumpulkan informasi-informasi penting dari para 

anggota untuk meningkatkan minat masyarakat menabung.  

5.4.  Penutup 

Alhamdulillah segala puji dan puji hanyalah milik Allah 

semata. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, 

menyadarkan penulis akan kekurangan sempurnanya skripsi ini. 

Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis 

harapkan 

Sebagai akhir kata, terbesit suatu harapan sempga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan khususnya 

bagi penulis di masa-masa yang akan datang. 


