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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis persamaan regresi Y = 26,606 + 0,140X, sehingga dapat dikatakan

bahwa variabel sistem bagi hasil berpengaruh positif terhadap keputusan

menabung di BMT Al-Hijrah. Dari hasil uji t, diperoleh nilai untuk variabel sistem

bagi hasil terhadap keputusan menabung t hitung > t tabel (2,419> 1,986) dan

signifikansi < 0,05 (0,017< 0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Terdapat

pengaruh positif dan signifikan sistem bagi  hasil terhadap keputusan menabung di

BMT Al-Hijrah. Meskipun hubungan keduanya tergolong lemah, dibuktikan

dengan koefisien korelasinya sebesar 0,243. Koefisien determinasi (R2) sebesar

0,059, artinya sistem bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan menabung

sebesar 5,9%, sedangkan sisanya sebesar 94,1% dipengaruhi oleh variabel lain

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Menurut tinjauan ekonomi Islam, keputusan nasabah menabung di BMT Al-

Hijrah Salo mencerminkan perilaku masyarakat muslim yang ikut berpartisipasi

mendukung sistem perekonomian Islam yaitu dengan menabung di lembaga

keuangan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dan mendukung upaya

pemberdayaan ekonomi umat Islam untuk mengembangkan usaha-usaha kaum

muslimin. Jika tabungan tersebut dikelola dari bisnis yang halal dan mendapatkan

keuntungan, maka masyarakat (nasabah BMT) akan mendapatkan keuntungan

didunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya

dari unsur riba. Selain itu, seorang muslim yang mendukung sistem ekonomi
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syariah akan mendapatkan pahala karena telah mengamalkan ajaran islam dan

meninggalkan aktivitas riba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa

saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT Al-Hijrah Salo diharapkan lebih meningkatkan hasil usaha yang akan

diberikan kepada nasabah penabung, dan lebih transparan terhadap informasi

tentang sistem bagi hasil yang diterapkan, sehingga nasabah benar-benar

mendapatkan penjelasan mengenai keuntungan dari investasinya di BMT Al-Hijrah

Salo.

2. Bagi masyarakat atau nasabah diharapkan lebih meningkatkan jumlah

tabungannya, sehingga bagi hasil yang didapat juga semakin tinggi, dan

mendapatkan manfaat yang akan diperoleh dari tabungan tersebut.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan subyek penelitian dapat diperluas dengan

variabel yang kemungkinan mempengaruhi keputusan menabung, sehingga

hasilnya lebih bervariasi dan kemampuan mengukurnya lebih baik.


