
121 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan diolah menggunakan 

SPSS 16.0 maka peneliti menemukan hasil dan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa 

jurusan perbankan syariah IAIN Tulungagung dalam penggunaan 

layanan m-banking. 

2. Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

mahasiswa jurusan perbankan syariah IAIN Tulungagung dalam 

penggunaan layanan m-banking. 

3. Kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

mahasiswa jurusan perbankan syariah IAIN Tulungagung dalam 

penggunaan layanan m-banking. 

4. Persepsi, Kemudahan dan Kualitas Informasi berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap minat mahasiswa jurusan 

perbankan syariah IAIN Tulungagung dalam penggunaan layanan m-

banking. 

B. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, 

maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang kiranya dapat 

memberikan hal yang bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat atas 
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penelitian ini. Adapun saran-saran yang akan disampaikan oleh peneliti 

adala sebagai berikut: 

1. Bagi Jurusan Perbankan Syariah 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kegiatan 

akademik, sebagai sumbangan pemikiran, saran dan informasi serta 

bahan rujukan mahasiswa perbankan syariah. Dengan merujuk pada 

ketiga indikator yang terdapat dalam variabel persepsi dengan nilai 

tertinggi pada indikator “pengertian atau pemahaman” maka 

diharapkan jurusan perbankan syariah IAIN Tulungagung diharapkan 

dapat mempertahankan pemahaman materi terhadap mahasiswanya 

dan dengan salah satu indikator yang rendah yaitu “penyerapan 

terhadap rangsang atau objek dari luar individu” diharapkan dapat 

lebih ditingkatkan demi terciptanya persepsi yang optimal. 

2. Bagi Lembaga Perbankan Syariah 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran 

kepada lembaga perbankan syariah untuk sebuah pertanggung jawaban 

keilmuan demi mengembangkan lembaga dimasa mendatang. Dengan 

merujuk pada keempat indikator pada variabel kemudahan dengan 

nilai tertinggi yaitu “TI sangat mudah dipelajari” diharapkan pihak 

perbankan untuk terus mempertahankan kemudahan fitur layanan m-

banking dan dengan nilai terendah pada indikator “TI mengerjakan 

dengan mudah apa yang diinginkan oleh pengguna” diharapkan dapat 

lebih ditingkatkan. Selain itu merujuk pada keempat indikator pada 
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variabel kualitas informasi dengan nilai tertinggi yaitu “tepat pada 

waktunya” diharapkan pihak perbankan untuk terus mempertahankan 

penyajian informasi secara tepat waktu atas penggunaan layanan m-

banking dan dengan nilai terendah pada indikator “lengkap” maka 

pihak perbankan untuk memberikan variasi layanan demi terciptanya 

suatu layanan terbaik. 

3. Bagi Masyarakat  

  Diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat,orang tua dan 

lingkungan sekitar kampus IAIN Tulungagung yang terlibat aktif 

dalam penggunaan layanan m-banking serta diharapkan dapat menjadi 

pelopor pengguna layanan m-banking dimasyarakat luas. 

4. Bagi Peneliti yang akan datang 

  Untuk peneliti yang akan dapat atau peneliti selanjutnya, 

penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan diharapkan 

dapat menambah jumlah variabel penelitian lainnya yang lebih luas, 

tetapi dalam lingkup minat penggunaan teknologi informasi. Sehingga 

hasil penelitian kedepan menjadi lebih baik terhadap sumbangsih 

pemikiran terkait dengan minat penggunaan teknologi informasi pada 

lembaga keuangan syariah.  

 


