
 
 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan peneliti yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan 

Pendapatan Terhadap Keputusan Nasabah Secara Aktif Menabung (Studi Pada 

Bank Muamalat KCP Konawe ) dapat disimpulkan yaitu :  

1. Berdasarkan uji T (parsial) variabel pengetahuan (X1) terhadap keputusan 

nasabah secara aktif menabung (Studi Pada Pada Bank Muamalat KCP 

Konawe), dengan hasil nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel yaitu 

(6,383 > 1,985) dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah (0,00 < 0,05). 

Sehingga pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan nasabah secara aktif menabung pada bank Muamalat KCP 

Konawe. 

2. Dari hasil uji T (parsial) variabel pendapatan (X2) terhadap keputusan 

nasabah secara aktif menabung (Studi Pada Pada Bank Muamalat KCP 

Konawe), dengan nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel (1,816 < 1,985) 

dan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu (0,072 > 0,05). Sehingga 

variabel pendapatan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap keputusan nasabah secara aktif menabung pada bank Muamalat 

KCP Konawe. 

3. Berdasarkan uji F (simultan) terdapat pengaruh signifikan pengetahuan 

dan pendapatan terhadap terhadap terhadap keputusan nasabah secara aktif 

menabung (Studi Pada Pada Bank Muamalat KCP Konawe), dengan F 

hitung lebih besar dari F tabel yaitu 24,098 > 3,090 , dan nilai probabilitas 

value atau taraf signifikan adalah 0,000 ‹ 0,05 
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4. Dari hasil analisis regresi berganda maka dapat dilihat bahwa variabel 

yang paling dominan terhadap Keputusan Nasabah Secara Aktif 

Menabung (Studi Pada Bank Muamalat KCP Konawe ) yaitu variabel 

pengetahuan (X1) dengan nilai Beta 0,827 dan nilai signifikansi 0,000. 

1.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam hasil pembahasan didapatkan hasil bahwa pengetahuan dan 

pendapatan hanya mempunyai pengaruh terhadap keputusan menabung 

sebesar 33,4% saja, dan sisanya masih ada 66,6% variabel lain yang 

mempengaruhi terhadap keputusan menabung yang belum diteliti dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu sangat diharapkan bagi peneliti berikutnya 

untuk bisa menemukan varibael-variabel apa saja khususnya variabel yang 

lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan nasabah menabung pada 

bank Muamalat KCP Konawe. 

2. Diharapkan pada penelitian yang akan datang jumlah sampel yang 

digunakan bisa lebih banyak. Dengan sampel yang lebih banyak, maka 

hasil analisis dari penelitian yang didapatkan akan lebih akurat. 

 


