
BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di IAIN TULUNGAGUNG 

dan STKIP PGRI TULUNGAGUNG menggunakan angket atau kuisioner yang 

diberikan kepada mahasiswa, sehingga hasil dari jawaban angket yang telah 

diolah menggunakan aplikasi SPSS 16.0 dapat disimpulkan sebagai berikut :  

A. Kesimpulan  

1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara religiusitas mahasiswa 

IAIN Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung dengan minat 

menabung di Bank Syariah. Semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa 

maka semakin tinggi pula minat menabung mahasiswa di bank syariah 

2. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pendapatan mahasiswa 

IAIN Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung dengan minat 

menabung di Bank Syariah. Semakin tinggi pendapatan mahasiswa maka 

semakin tinggi pula minat menabung mahasiswa di bank syariah. 

3. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara informasi produk yang 

dimiliki mahasiswa IAIN Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung 

dengan minat menabung di Bank Syariah. Semakin banyak informasi 

produk bank syariah yang dimiliki mahasiswa maka semakin banyak pula 

minat menabung mahasiswa di bank syariah. 



4. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara lokasi dengan minat 

menabung mahasiswa IAIN Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung 

di Bank Syariah. Semakin baik dan strategis lokasi bank syariah  maka 

semakin tinggi pula minat menabung mahasiswa di bank syariah. 

5. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara promosi dengan minat 

menabung mahasiswa IAIN Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung 

di Bank Syariah. Semakin baik promosi yang dilakukan bank syariah maka 

semakin tinggi pula minat menabung mahasiswa di bank syariah. 

6. Secara bersama-sama atau simultan, terdapat pengaruh positif yang 

signifikan antara religiusitas, pendapatan, informasi produk, lokasi dan 

promosi terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah pada 

mahasiswa IAIN Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung. Apabila 

kelima variabel meningkat secara bersama-sama maka semakin banyak 

pula mahasiswa yang berminat menabung di bank syariah. 

 

 

 

 

 



B. Saran  

Adapun saran-saran peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Bank Syariah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Bank 

Syariah dalam memperbaiki sistem yang ada khususnya dalam hal 

pemasaran seperti promosi dan infrastruktur seperti atm.  

2. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kajian ilmu dan 

pengetahuan khususnya dalam kajian ekonomi syariah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor lain yang dapat 

mempengaruhi minat menabung seperti produk, sistem pemasaran, 

infrastruktur, dll. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


