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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Persepsi mahasiswa terhadap bank syariah saat ini adalah positif. 

Persepsi positif mahasiswa terhadap bank syariah dapat dibuktikan 

berdasarkan perhitungan pada bab empat, hasilnya menunjukkan bahwa 

mayoritas mahasiswa yang menjadi responden memberikan tanggapan 

atau jawaban setuju terhadap item pernyataan yang ada di kuesioner. 

Hal ini berarti mahasiswa jurusan perbankan syariah FEBI IAIN 

Tulungagung sudah mengerti  mengenai bank syariah itu seperti apa, 

mahasiswa sudah mengetahui bank syariah mulai dari segi fisik, 

kegiatan operasionalnya, berbagai macam produknya sampai dengan 

struktur jabatan yang ada di dalamnya, mereka tahu bahwa bank syariah 

berbeda dengan bank konvensional, mahasiswa memahami apa saja 

keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional.  

2. Pengetahuan mahasiswa terhadap bank syariah menunjukkan hasil yang 

poitif, maksudnya adalah pengetahuan mahasiswa terhadap bank 

syariah baik atau tidak minim. Berdasarkan perhitungan pada bab 

empat mayoritas responden memberikan jawaban setuju pada item 
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pernyataan variabel pengetahuan, artinya mahasiswa sudah mengetahui 

berbagai jenis atau ragam produk yang ada di bank syariah, mengetahui 

prosedur pembukaan rekening atau tabungan di bank syariah, 

mengetahui bagaimana prosedur menabung di bank syariah, 

mengetahui berbagai ayat dan hadis larangan riba, mengetahui berbagai 

produk tabungan dan jasa bank syariah dan mengetahui mekanisme 

pelayanan nasabah. 

3. Sikap mahasiswa terhadap bank syariah menunjukkan hasil yang 

positif. Reaksi positif tersebut menimbulkan tanggapan dan tindakan 

yang baik, yakni mahasiswa menerima dan menggunakan bank syariah 

sebagai wadah alternatif untuk melakukan transaksi keuangan. 

Mahasiswa tidak ragu lagi terhadap bank syariah karena bank syariah 

adalah bank yang halal dan lebih selamat, lebih menjanjikan untuk 

kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada tolong menolong 

antar sesama dibandingkan bank konvensional.  

B. Saran 

1. Bagi IAIN Tulungagung  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pengembangan ilmu syariah pada umumnya dan menjadi referensi untuk 

dijadikan bahan masukan bagi akademik. Dan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah.  

2. Bagi perbankan syariah  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Perbankan 

Syariah untuk mengetahui persepsi, pengetahuan dan sikap mahasiswa 

terhadap bank syariah. Dimana sikap mahasiswa perlu mendapat 

perhatian khusus bagi pihak bank agar dapat mengembangkan bank 

syariah lebih baik lagi sehingga dapat tetap bersaing dalam merebut 

pangsa pasar, mengingat persaingan tidak hanya dengan perbankan 

syariah sendiri, tetapi juga dengan perbankan konvensional. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Untuk peneliti selanjutnya terkait objek penelitian agar meneliti 

ditingkat wilayah yang lebih luas, misalnya tingkat fakultas atau 

institut.  

b. Diharapkan pada penelitian yang akan datang jumlah sampel yang 

digunakan bisa lebih banyak. Dengan sampel yang lebih banyak, 

maka analisis dari penelitian yang didapatkan lebih akurat. 

 


