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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan mahasiswa 

tentang bank syariah terhadap minat menjadi nasabah dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara variabel pengetahuan mahasiswa tentang bank 

syariah (X) terhadap minat menjadi nasabah (Y). Hal ini dapat diketahui 

dari nilai signifikansi variabel pengetahuan mahasiswa tentang bank 

syariah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05. 

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan 

mahasiswa tentang bank syariah (X) terhadap minat menjadi nasabah 

(Y). Hal ini dapat diketahui dari nilai t hitung variabel pengetahuan 

mahasiswa tentang bank syariah sebesar − 1,700 atau lebih kecil dari t 

tabel (1,981). 

3. Terdapat pengaruh yang positif antara variabel pengetahuan mahasiswa 

tentang bank syariah (X) terhadap minat menjadi nasabah (Y). Hal ini 

dapat diketahui dari nilai koefisien regresi (b) variabel pengetahuan 

mahasiswa pada Unstandardized Coefficients yang bernilai positif yakni 

0,662. 

4. Pengaruh variabel pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah (X) 

terhadap minat menjadi nasabah (Y) sebesar 52,7%. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai R Square dari variabel pengetahuan mahasiswa tentang bank 
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syariah sebesar 0,527 atau nilai koefisien determinasi R2 sebesar 52,7%. 

Sedangkan sisanya 47,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

5.2 Saran  

1. Diperlukan kerjasama yang berkesinambungan antara pihak institusi 

dengan bank syariah dalam upaya memperkenalkan, mendekatkan, dan 

sebagai upaya pengamalan Ilmu Ekonomi Islam kepada para 

mahasiswanya. 

2. Diperlukan edukasi dan sosialisasi tentang bank syariah yang lebih dini 

kepada masyarakat, terutama di saat mereka masih anak-anak, remaja 

mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Dengan harapan akan dapat merubah 

pola pikir mereka terhadap bank syariah, sehingga mereka akan menjadi 

nasabah yang loyal di masa yang akan datang.  

5.3 Penutup 

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Robbil ‘alamin, segala puji bagi Allah 

SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga 

selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan kesalahan, baik dalam penulisan, sistematika, penyusunan teori, 

analisa maupun interpretasi datanya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan dari 

penulis, akan tetapi karena memang keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh 

penulis. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan kritik dan 
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saran yang membangun dari semua pihak yang membacanya demi perbaikan dari 

skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan informasi 

yang berguna bagi semua pihak yang membacanya. Amiin ya Robbal ‘alamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


