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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

dari keseluruhan hasil analisis yaitu:  

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana didapatkan hasil 

bahwa variable branding (X) memiliki pengaruh terhadap variable 

minat menabung (Y) di Bank Muamalat Kantor Cabang Kolaka, yakni 

dengan mendapatkan nilai thitung sebesar 5,585 dengan memperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa thitung > ttabel, 

dengan nilai ttabel sebesar 1,984 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

sehingga dapat disimpulkan variabel branding (X) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variable minat menabung (Y) nasabah pada 

Bank Muamalat Kantor Cabang Kolaka. 

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) didapatkan hasil 

signifikansi dari variabel branding (X) sebesar 0,000 dimana hasil 

tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 0,000 < 

0,05 dan jika dilihat dari nilai thitung sebesar 5,585 lebih besar dari ttabel 

dengan nilai sebesar 1,984 atau 5,585 > 1,984. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh variable branding (X) terhadap variabel 

minat menabung (Y) nasabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang 

Kolaka. 

1.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1.2.1 Bagi Bank Muamalat Kantor Cabang Kolaka  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai, 

pengaruh branding terhadap minat menabung di bank muamalat 

kantor cabang kolaka, pada kesimpulan yang telah dibahas 

sebelumnya didapatkan hasil bahwa variable branding memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variable minat menabung 

sehingga penulis memberikan saran agar branding yang terdapat 

pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kolaka dapat selalu 

dipertahankan sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap 
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minat menabung masyarakat khususnya pada Kabupaten Kolaka 

agar lebih memilih produk-produk yang ada pada Bank 

Muamalat Kantor Cabang Kolaka. 

1.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini 

dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang 

memiliki tema yang sesuai dengan pengaruh branding terhadap 

minat menabung. 

Penelitian ini belum memberikan hasil maksimal dan 

diharapkan pada penelitian berikutnya dapat memberikan hasil yang 

lebih baik. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan mencari ruang 

lingkup yang lebih luas sehingga populasi dan sampel yang 

didapatkan akan lebih besar. Dengan mengambil objek penelitian 

yang lain dan sampel lebih banyak maka permasalahan yang dialami 

dalam pengaruh branding terhadap minat menabung tentu berbeda. 


