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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan diolah 

menggunakan SPSS 20.0 maka peneliti menemukan hasil dan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara lokasi terhadap keputusan anggota untuk menabung 

di Baitul Mal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung. Hal ini terbukti 

dari penyebaran angket kebanyakan anggota menyatakan setuju kalau 

lokasi mempengaruhi keputusan anggota untuk menabung. Karena 

lokasinya yang strategis dan mudah di jangkau akan memudahkan 

anggota yang ingin melakukan transaksi di BMT tersebut. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan dan 

negatif antara fasilitas terhadap keputusan anggota untuk menabung di 

Baitul Mal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung. Hal ini terbukti dari 

penyebaran angket ada beberapa anggota yang kurang setuju kalau 

fasilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi niat mereka 

untuk menabung karena anggota lebih mengedepankan kepercayaan 

dan keamanan yang diberikan BMT dalam hal menyimpan dan 

menabung. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan anggota untuk 
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menabung di Baitul Mal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung. Hal ini 

terbukti dari penyebaran angket banyak anggota yang menyatakan 

setuju bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan anggota 

untuk menabung. Hal ini dapat dilihat dari para anggota yang merasa 

puas dengan pelayanan maksimal yang diberikan oleh karyawan BMT 

misalnya mereka memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan secara 

bersama-sama antara lokasi, fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan anggota untuk menabung di Baitul Mal Wa Tamwil 

Pahlawan Tulungagung. Hal ini Terlihat bahwa Fhitung lebih besar dari 

Ftabel dengan signifikansi lebih kecil. Jadi secara simultan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara lokasi, fasilitas dan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan anggota untuk menabung di BMT 

Pahlawan Tulungagung. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, 

maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

pengembangan ilmu, bahan informasi, referensi, dan wawasan terkait 
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variabel-variabel penelitian mengenai lokasi, fasilitas, kualitas 

pelayanan dan keputusan anggota untuk menabung. 

2. Bagi BMT Pahlawan Tulungagung 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga sebagai sumbangan 

saran, pemikiran, informasi serta bahan masukan untuk strategi 

mempertahankan para anggota dengan meningkatkan dan 

mempertahankan fasilitas, kualitas pelayanan serta lokasinya yang 

strategis sehingga keputusan anggota untuk menabung akan terus 

meningkat terhadap BMT Pahlawan Tulungagung. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan serta 

diharapkan dapat mencari variabel lain seperti citra lembaga, promosi, 

dan bauran pemasaran lainnya yang mampu mempengaruhi keputusan 

anggota untuk menabung di BMT Pahlawan Tulungagung yang 

berlokasi di pasar ngemplak. 

 


