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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul analisis faktor 

yang mempengaruhi minat mahasiswa FIAI dalam memilih bank syariah 

(studi kasus mahasiswa FIAI UII ), dan telah melalui tahapan analisis data, 

pengujian hipotesis, dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat Religiusitas (TR) 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode logit 

binary diperoleh hasil bahwa tingkat religiusitas mahasiswa 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi nasabah bank syariah, hal 

ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.01 < 0.05, dengan nilai 

β = 1.742, menunjukkan positif terhadap variabel TR, sehingga bisa ditarik 

kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa semakin 

tinggi juga probabilitas untuk memilih bank syariah.Indicator  

2. Variabel Lokasi Bank (LB)  

berpengaruh signifikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi 

nasabah bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 

0.000 < 0.05, dengan nilai β = 2.400, menunjukkan positif terhadap 

variabel LB, hal ini menunjukkan bahwa lokasi bank sangat 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk memilih menggunakan bank 

syariah, jadi semakin banyak lokasi  bank syariah maka akan semakin 

besar juga probabilitas mahasiswa untuk memilih menggunakan bank 

syariah. Dapat disimpulkan juga bahwa variabel lokasi bank yang paling 

dominan dalam mempengaruhi nasabah dalam memilih bank syariah 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Perbankan syariah 

Saat ini perbankan syariah sudah cukup baik dalam hal kinerjanya, tetapi 

tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya perbankan syariah masih banyak 

kekurangan dan kendala. Untuk meningkatkan minat masyarakat menjadi 

nasabah bank syariah hendaknya bank syariah meningkatkan mutu dan 

kualitasnya salah satunya adalah kesyariahan produk-produk yang 

ditawarkan sehingga masyarakat yang menabung di bank syariah dengan 

tujuan menghindari praktik riba benar-benar percaya terhadap bank syariah. 

Disisi lain lokasi bank syariah saat ini juga masih dirasa kurang sehingga 

perlu ditingkatkan lagi sehingga nasabahbisa melakukan transaksi dengan 

mudah dan nyaman. 

 

2. Akademisi 

Harapan saya kepada FIAI semoga kedepannya lebih gencar lagi dalam 

mengedukasi perbankan syariah bukan hanya untuk jurusan ekonomi 

Islamsaja tetapi kepada seluruh jurusan yang ada di FIAI sehingga nantinya 

mahasiswa dan alumni akan lebih mengetahui dan memahami tentang 

keberadaan lembaga keuangan syariah dan lebih tertarik untuk 

menggunakan dan juga mengenalkan kepada masyarakat luas. 

 

3. Peneliti selanjutnya 

Dikarenakan keterbatasan wawasan dan jangkauan penelitian dari penulis, 

penelitian skripsi ini dirasa masih banyak kekurangan, harapan saya kepada 

peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi dan lebih memperluas jangkauan 

penelitiannya sehingga akan didapatkan hasil yang lebih baik.  

 


