
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan teori yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka untuk menjawab identifikasi masalah, penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat (consumer worker) 

mengenai kehandalan prinsip bagi hasil, perbedaan bagi hasil dengan bunga, 

kemudahan prosedur pembukaan rekening dan proses transaksi, adanya 

jaminan keamanan dana, yang memberikan kontribusi terbesar menjadi 

nasabah menjadi nasabah sudah tergolong baik. Hal tersebut ditunjukan oleh 

jawaban yang mengarah pada bobot penilaian pengetahuan masyarakat 

(consumer worker) terhadap variabel yang diteliti. 

2. Keputusan mengenai keragaman produk, kualitas produk, keinginan agar 

terhindar dari riba, kemudahan untuk melakukan aktivitas keuangan, 

persediaan sarana dan prasarana, kredibilitas suatu bank, persediaan sarana 

informasi, informasi dan pengalaman keluarga maupun kerabat, 

perkembangan bank syariah yang tidak terpengaruh krisis ekonomi menjadi 

nasabah ternyata sudah tergolong baik dan sangat ditentukan oleh variabel 

yang diteliti. Hal tersebut ditunjukan oleh jawaban yang diberikan responden 

yang mengarah pada bobot penilaian keputusan menjadi nasabah terhadap 

variabel yang diteliti. 

3. Selanjutnya setelah melakukan uji t didapatkan jenis pengetahuan yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah secara keseluruhan telah 

memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan uji statistik korelasi Rank Spearman di mana diperoleh hasil 

0,9966 yang dapat diintrepretasikan mempunyai hubungan baik. Dari hasil 

perhitungan hipotesis sebesar 119,742 > 1,9799 atau dengan kata lain thitung > 

ttabel sehingga Ho ditolak. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pengaruh 

pengetahuan masyarakat (consumer worker) mengenai perbankan syariah 



 

dapat berpengeruh terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Mega. 

Artinya terdapat kontribusi atau pengaruh variabel independent (pengetahuan 

konsumen mengenai perbankan syariah) terhadap variabel dependent 

(keputusan menjadi nasabah). 

 

5.2 Saran 

 Mengacu pada hasil pengolahan data dan pembahasan, saran-saran yang 

dapat penulis berikan : 

1. Bank Syariah Mega diharapkan meningkatkan sosialisasi yang tidak hanya 

berorientasi pada publikasi eksistensi perusahaan tetapi juga penekanan pada 

pemahaman masyarakat khususnya nasabah berupa sosialisasi yang sifatnya 

informatif dan edukatif, melalui sarana kunjungan, penyuluhan, publikasi 

berbagai media massa, dan sponsorship. Adapun melalui kegiatan tersebut 

diharapkan pengetahuan nasabah mangenai perbankan syariah akan semakin 

meningkat. 

2. Peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas pelayanan seperti memperluas 

jaringan kantor cabang, menambah jumlah ATM, dan peningkatan variasi produk 

melalui inovasi yang sesuai kebutuhan konsumen. 

3. Dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini, penulis berharap agar dilakukan 

penelitian lebih lanjut terkait dengan Consumer Worker pada konsumen 

perbankan syariah karena banyak hal yang dapat digali seputar variabel yang 

diteliti sehingga akan memberikan masukan sekaligus manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan demi perkembangan sektor perbankan syariah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


