
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan hasil penelitian tentang analisis tingkat kepercayaan masyarakat 

kota Banjarmasin terhadap aplikasi Bibit sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) menunjukan bahwa terdapat satu 

variabel yang memiliki pengaruh secara parsial yaitu variabel shared 

value dengan nilai t hitung sebesar 2,166 dengan t tabel 2,079 atau t 

hitung > t tabel sama dengan 2,166>2,079 dengan signifikansi sebesar 

0,043, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 0,043<0,05. Dan variabel 

yang tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan secara parsial yaitu 

variabel communication dan variabel asas transparansi. Variabel 

memilik t hitung sebesar 0,808 yang berarti lebih kecil dari t tabel yaitu 

0,808<2,079 dengan signifikansi sebesar 0,429. Sedangkan variabel 

asas transparansi memiliki t hitung sebesar 0,568 yang berarti lebih 

kecil dari t tabel yaitu 0,568<2,079 dengan signifikansi sebesar 0,577< 

0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa variabel shared value 

memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap tingkat 

kepercayaan masyarakat kota Banjarmasin terhadap aplikasi Bibit. 

2. Berdasarkan hasil uji f (simultan) menujukan hasil bahwa tingkat 

kepercayaan masyarakat kota Banjarmasin dengan variabel shared 

value, communication, dan asas transparansi memiliki pengaruh secara 



simultan dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap aplikasi 

Bibit. Hal ini dibuktikan dengan melihat hasil uji data yang telah 

didapatkan dengan f hitung sebesar 5,816 dengan f tabel 2,084 yang 

berarti 5,816>2,084 dengan signifikansi 0,005 atau 0,005< 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (shared value, 

communication, dan asas transparansi) memiliki pengaruh secara 

simultan dan sigifikan terhadap variabel terikat (tingkat kepercayaan 

masyarakat kota Banjarmasin). Adapun variabel yang mendominasi 

dalam penelitian ini yaitu variabel shared value yang memiliki 

pengaruh lebih dominan dibandingkan dengan dua variabel lainnya 

dengan persentase 31, 23%.  

Disamping itu, Aplikasi Bibit menurut tinjauan hukum ekonomi 

syariah dapat disimpulkan telah sesuai dengan yang diajarkan oleh 

Islam yaitu menurut Al-Qur’an adanya pemanfaatan dana yang dimiliki 

agar lebih produktif, memenuhi ketentuan Islam dalam penempatan 

modal yang meliputi utang 45% dan modal 55% dan tidak berinvestasi 

dalam bidang yang tidak diperbolehkan oleh Islam.  

Berdasarkan hadist Rasulullah SAW, investasi telah ada sejak 

zaman Nabi Muhammad SAW yang mana pada zaman tersebut 

Rasulullah memberikan contoh bahwasannya menjalankan bisnis harus 

dengan sikap yang jujur, transparansi, tekun dan tidak berkhianat. 

Dalam hal ini berdasarkan data yang telah didapatkan disimpulkan 

bahwa aplikasi Bibit telah sesuai dengan hadist karena telah 



memberikan performa yang bagus dalam pengelolaan data, produk 

ataupun transaksi yang telah digunakan, serta penguna terbantu dalam 

memehami sistem, strategi, dan operasi yang ada saat mengelola 

transaksi yang berlangsung.  

Menurut Kaidah Fiqhiyyah,  dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

Bibit telah sesuai dengan makna kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-

Taisir yaitu memberikan kemudahan dan menghilangkan/ mengurangi 

kesulitan kepada masyarakat terutama umat muslim dalam melakukan 

transaksi investasi.  

 

B. Saran 

1. Dengan diketahuinya faktor yang lebih dominan dalam penelitian ini 

diharapkan perusahaan PT Tumbuh Bersama dapat mempertahankan 

performanya dalam membantu masyarakat dalam melakukan invastasi, 

terutama kepada investor pemula dan milenial. Dengan tujuan 

memberikan kontribusi dalam pasar modal Indonesia dan memajukan 

perekonomian bangsa Indonesia. 

2. Berdasakan hasil uji R square yang menghasilkan persentase 47,9% 

dipengaruhi oleh variabel terikat dan masih ada 52,1% sisanya dipengaruhi 

oleh variabel-variabe yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Penulis 

berhadap untuk peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian yang 

telah dilakukan dengan menambah keragaman variabel dan menambah 

sampel penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal. 


