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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukanprilaku konsumenterhadap 

keputusan menjadi nasabah di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru 

sebagai berikut: Faktor budaya adalah sesuai dengan syariat Islam yang 

paling banyak dijawab oleh responden dengan jumlah persentase 59,3%. 

Faktor sosial adalah karena motivasi teman seprofesi dengan jumlah 

persentase 56,9%. Faktor pribadi adalah keuntungan atau margin yang 

rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainya dengan jumlah 

persentase 60,4%.Faktor psikologis adalah bagi hasil (margin) dengan 

jumlah persentase 63,9%. 

Kemudian berdasarkan hasil persentase rekapitukasi skor angket 

prilaku konsumenterhadap keputusan menjadi nasabah di BMT-UGT 

Sidogiri Cabang Pekanbaru termasuk kategori cukup baik yaitu sebesar 

57,17% karena berada pada rentan antara 56% – 75%. 

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap minat masyarakat terhadap keputusan 

menjadi nasabah di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru sudah sesuai 

dengan ekonomi Islam yaitu tidak adanya tambahan maupun denda atas 

pembayaran yang ditangguhkan dan margin (keuntungan) yang ditetapkan 

juga relatif rendah. Sejalan dengan penelitian ternyata BMT-UGT Sidogiri 

Cabang Pekanbaru hadir tidak hanya untuk kaum muslim namun juga 
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untuk seluruh masyarakat umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

ternyata terdapat nasabah non muslim sebanyak 3 orang atau 3,4% dari 86 

responden, ini membuktikan bahwa nasabah non muslim sudah mulai 

percaya dengan sistem keuangan syariah pada saat ini.Karena ajaran Islam 

merupakan Rahmatan Lil Alamin agama yang membawa rahmat dan 

kesejahterahan bagi sesama manusia. 

 

B. Saran 

Untuk dapat mewujudkan Visi, Misi dan tujuan BMT-UGT Sidogiri 

sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Penulis akan 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pengurus dan pengelola BMT-UGT Sidogiri hendaknya lebih giat lagi 

mensosialisasikan BMT ditengah-tengah masyarakat muslim dan 

masyarakat umum lainya agar dapat mengerti tentang sistem ekonomi 

Islam. 

2. Pihak BMT-UGT Sidogiri harus lebih meningkatkan fasilitas dan 

pelayanan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam agar masyarakat 

percaya terhadap pihak BMT dan terdorong untuk berinvestasi di BMT-

UGT Sidogiri. 

3. Pihak BMT agar tetap konsisten dengan prinsip dasar pembentukan BMT 

serta terus melakukan pengembangan orientasi masa depan untuk 

mendapatkan dan mempertahankan nilai kepuasan bagi nasabah BMT-

UGT Sidogiri. 


