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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengaan analisis persepsi masyarakat umum terhadap keberadaan bank 

syariah yang terdiri dari variabel bebas yaitu pengetahuan, pendidikan dan 

profesi sedangkan variabel terikatnya keberadaan bank syariah di Desa 

Slemanan Udanawu Blitar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pengetahuan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keberadaan bank syariah di Desa Slemanan Udanawu Blitar.  

2. Variabel pendidikan mempunyai pengaruh positif dan  signifikan terhadap 

keberadaan bank syariah di Desa Slemanan Udanawu Blitar. 

3. Variabel profesi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap keberadaan bank syariah di Desa Slemanan Udanawu Blitar. 

4. Secara bersama-sama variabel pengetahuan, pendidikan dan profesi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan bank 

syariah di Desa Slemanan Udanawu Blitar. 

 

B. Saran  

             Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis 

dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan bank syariah diharapkan 

pihak perbankan syariah lebih meningkatkan sumber daya manusia 

sehingga mampu memberikan informasi dan kepercayaan kepada 

masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi masyarakat agar tidak 

menutup diri dari berbagai hal terutama yang berkaitan dengan keuangan. 

Dan sebaiknya masyarakat mengadakan sosialisasi tentang bank syariah 

yang lebih dini kepada masyarakat, terutama di saat mereka masih anak-

anak, remaja mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, 

sehingga tidak lagi muncul kesalahan persepsi tentang perbankan syariah 

3. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak 

kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal 

dan buku. Selain itu pihak kampus harus semakin meningkatkan kualitas 

karya hasil penelitian bagi mahasiswanya. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Hasil peneltian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk melakukan penelitian terutama berkaitan dengan perseosi 

masyarakat umum terhadap keberadaan bank syariah. 

Untuk peneliti selanjutnya dapat diperluas lagi variabel-variabel 

yang mempengaruhi keberadaan perbankan syariah. selain itu juga dapat 



106 
 

 
 

menggunakan variabel-variabel yang lebih banyak dan lebih variatif dari 

penelitian ini, agar penelitian ini semakin berkembang. 

 


