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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk simuda pada 

KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman Cabang Padangan Bojonegoro dapat 

disimpulkan bahwa dalam  

1. Operasionalnya KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang 

Padangan Bojonegoro dapat menjalankan usaha penggalangan dana 

dan penyaluran pembiayaan kepada anggota atau para nasabah 

mendapat pengawasan dewan syariah agar sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

2. Faktor yang Mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih produk 

simuda pada KSPP BMT NU Kasiman Cabang Padangan Bojonegoro 

disini semuanya berjalan dengan kesinambungan.  

a. Faktor lokasi yang sangat stategis dengan jalan raya 

b. Faktor pelayanan masyarakat merasa puas karena pelayanannya 

yang ramah, sopan dan cepat. 

c. Faktor reputasi masyarakat sudah banyak yang mengenal baik 

bahwa menabung di  KSPP BMT NU Kasiman Cabang Padangan 

Bojonegoro sangat terjamin keislamannya.  

d. Faktor bagi hasil yang dijelaskan secara jelas dari pihak KSPP 

SYARIAH BMT NU Kasiman cabang Padangan Bojonegoro. 
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e. Faktor produk banyak pilihan produk yang dapat dipilih oleh 

nasabah yang ingin menabung di KSPP BMT NU Kasiman 

Cabang Padangan Bojonegoro.  

Menurut peneliti faktor yang paling dominan mempengaruhi minat 

masyarakat dalam memilih produk simuda yaitu dalam pelayanannya 

yang menggunakan sistem jemput bola karena rata-rata nasabah yang 

menabung di sini tidak perlu capek-capek datang ke kantor untuk 

menabungkan uangnya dan juga menabung berapa saja akan diterimna 

dan uang yang ditabungkan dapat di ambil kapan saja jika sedang 

dibutuhkan.  

B. Saran 

Dengan adanya  penelitian ini diharapkan nasabah yang akan 

menabung atau yang sudah menjadi nasabah di KSPP BMT NU Kasiman 

Cabang Padangan Bojonegoro  mengetahui bagaimana sistem kinerja atau 

paling tidak mengetahui akad yang di ambil ketika menabung karena 

kebanyakan nasabah hanya tau menabung saja dan juga bagi bmt 

diharapkan menggunakan sistem yang lebih menarik lagi supaya 

masyarakat mau datang ke kantor untuk  menabungkan uangnya bukan 

terus menerus dijemput kerumah-rumah karena ada  nasabah juga yang 

tidak mengetahui keberadaan kantornya karena nasabah tersebut hanya di 

dijemput di rumah. 

 


