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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1 BMT BUS Lasem juga melakukan proses penghimpunan dana dalam 

bentuk simpanan dan pengalokasian dana dalam bentuk pembiayaan. 

Untuk memperoleh tingkat rentabilitas yang memadai, maka BMT BUS 

melakukan pengoptimalan sumber-sumber yang ada baik sumber daya 

maupun sumber dana. Selain itu, BMT BUS melakukan pemberdayaan 

bagi umat melalui pembiayaan Qardul Hasan yang menjadi potensi 

kekuatan BMT BUS. 

2 KJKS BMT BUS Lasem pada periode tahun 2009-2011 dalam (funding)  

mengalami kenaikan. Begitu juga dengan tingkat penyaluran dana KJKS 

BMT BUS, yakni selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada 

tahun periode 2009-2011 tingkat penyaluran pembiayaan juga 

mengalami kenaikan.  

3 Langkah awal yang dilakukan BMT BUS Lasem dalam menjalankan 

tujuannya adalah merencanakan dengan melakukan Forescasting, 

Objective, Policies, Programmers, Schedule, prosedur, Budget. 

Selanjutnya melakukan pengorganisasian dan pengawasan.  

4 Disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian terhadap 100 responden yang 
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tercatat di KJKS BMT BUS Lasem adanya bukti untuk menolak H0 bahwa 

manajemen dana tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepuasan 

anggota. Dan menerima Ha bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel 

manajemen dana terhadap variabel tingkat kepuasan anggota di KJKS 

BMT BUS Lasem. 

5 Berdasarkan uji hipotasa dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara manajemen dana dengan tingkat kepuasan anggota 

dengan ditunjukkan P value 0.078 yang lebih kecil dari signifikansi 5%, 

sehingga pada akhirnya manajemen dana mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat kepuasan anggota di KJKS BMT BUS Lasem. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimaka saran 

yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi BMT BMT BUS Lasem 

� BMT BUS sebagai unit koperasi jasa keuangan syariah hendaknya 

lebih meningkatkan sistem manajemen agar lebih baik lagi dalam 

produk penghimpunan dana dan penyaluran dana pembiayaan agar 

lebih dapat meningkatkan kepuasan bagi anggota sehingga 

menguntungkan di masa yang akan datang. 

� Menyusun strategi lebih yang lebih baik lagi kedepannya, karena 

persaingan yang sangat ketat dengan cara mengoptimalkan 

penghimpunan dana dan pengalokasian dana secara efektif dan 
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kinerja manajemen yang harus terus ditingkatkan agar memberikan 

kepuasan kepada anggota khususnya dalam segi manajemen. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel lain 

yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan anggota di BMT BUS 

Lasem. 

5.3 Penutup 

Dengan ucapan Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur 

kehadirat Ilahi Rabbi, karena hanya pertolongan dan petunjuk-Nya semata, 

skripsi inidapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu 

tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. 

Apabila dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak 

kesalahan dan kekurangan, hal tersebut bukan semata-mata kesengajaan 

penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kesalahan dan kekurangan di dalam penulisannya, baik dari segi bahasa, 

sistematika maupun analisisnya. Untuk itu penulis dengan senang hati 

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini.  

Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapa saja yang 

berkesempatan membacanya. Amin... 


