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BAB V 

PENUTUP 

  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Minat nelayan kapal rengge bertransaksi dengan bank syariah di Desa 

Pagatan Besar Kecamatan Takisung dari 15 informan menunjukan bahwa 

jumlah informan yang berminat bertransaksi dengan bank syariah sebanyak 

6 orang (40%), yaitu Ramsan, Muhammad Abdan, Ilyas, Ahmad, Anang 

Ramlan, dan Mulyani, sedangkan 9 orang (60%) informan lainnya yaitu, 

Subian, Abdullah, Saipullah, Irwansyah, Suriansyah, Iskandar, Samir, 

Amrullah dan Fahmi tidak berminat bertransaksi dengan bank syariah. 

Dari temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minat nelayan 

kapal rengge bertransaksi dengan bank syariah termasuk kategori golongan 

minat sedang (34-66%), tidak rendah (0-33%), tidak pula tinggi (67-100%) 

yaitu dengan persentase 40%. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nelayan kapal rengge bertransaksi 

dengan bank syariah di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung yaitu: 

a. Faktor dari dalam diri individu, yaitu keinginan diri sendiri untuk 

bertransaksi dengan bank syariah berdasarkan pengalaman sewaktu 

mendaftar haji di bank syariah 6 orang informan (40%), sedangkan 9 
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orang informan (60%) menyatakan tidak berminat bertransaksi dengan 

bank syariah berdasarkan diri sendiri dan memilih tetap bertransaksi 

dengan bank konvensional dikarenakan jarak yang lebih dekat dan 

segala kemudahan bertransaksi dengan bank konvensional. 

b. Faktor motif sosial, yaitu bertransaksi dengan bank syariah berdasarkan 

instruksi dari Kementerian Agama Tanah Laut sebanyak 6 orang 

informan, memilih tidak bertransaksi dengan bank syariah karena ia 

memiliki kenalan baik di bank konvensional 1 orang informan, 

mendengar isu-isu kasus penipuan dari beberapa orang sehingga 

menimbulkan keraguan bertransaksi dengan bank syariah 1 orang 

informan dan memilih untuk tidak bertransaksi dengan bank syariah 

dikarenakan kurangnya promosi dari bank syariah dan ketidaktahuan 

informan terhadap bank syariah sebanyak 7 orang informan. 

c. Faktor Emosional, yaitu perasaan ketidak nyamanan dalam bertransaksi 

dengan bank yang menerapkan bunga dan lebih berdasarkan pada 

perasaan religi sebanyak 6 orang sedangkan 9 orang informan lainnya 

merasa bahwa bertransaksi dengan bank konvensional itu untuk 

menyimpan dan mengamankan simpanan dari pada di simpan di rumah 

dan bunga yang diterapkan oleh bank itu sah-sah saja dalam kegiatan 

perekonomian karena untuk mendapatkan keuntungan dari pihak 

masing-masing yang saling bertransaksi. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapakan untuk Bank Syariah bisa lebih meningkatkan sistem 

promosinya, memberikan informasi yang jelas kepada nasabah tentang 

tujuan, fungsi dan produk-produk bank syariah yang sebenarnya dan 

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terlebih kepada masyarakat 

Desa. 

2. Diharapkan kepada peneliti lain dapat melakukan penelitian yang mendalam 

mengenai minat nelayan kapal rengge terhadap produk-produk dari bank 

syariah dengan informan yang lebih banyak dan menggunakan pendekatan 

kuantitatif sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 


