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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diambil dari Pengaruh Pengetahuan dan Sikap 

terhadap Preferensi Masyarakat Kabupaten Tapin dalam Menggunakan Bank 

Syariah adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh pengetahuan dan sikap secara simultan terhadap preferensi 

masyarakat Kabupaten Tapin untuk menggunakan Bank syariah. 

Berdasarkan hasil pengujian uji f (simultan) dari kedua variabel yaitu 

pengetahuan (X1) dan sikap (X2) terhadap preferensi masyarakat (Y), dapat 

diketahui bahwa nilai f hitung adalah 135,201. Nilai tersebut lebih besar dari nilai 

f tabel yaitu 3,09 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α = 

5%). Dengan demikian, dikarenakan nilai f hitung > f tabel, dan nilai Sig < 0,05 

sehingga pada pengujian hipotesis dapat dinyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima, sehingga dapat disimpulkan dari hasil pengujian tersebut bahwa 

pengetahuan dan sikap berpengaruh secara simultan terhadap preferensi 

masyarakat Kabupaten Tapin untuk menggunakan bank syariah.  

2. Pengaruh pengetahuan dan sikap secara parsial terhadap preferensi 

masyarakat Kabupaten Tapin untuk menggunakan bank syariah. 

a. Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel pengetahuan (X1) yang 

telah dilakukan, hasil uji t (parsial) menunjukkan nilai koefisien 
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bernilai positif dengan t hitung 5,154 lebih besar dari t tabel 1,984 

dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α = 5%). Maka 

dapat disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel 

pengetahuan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

preferensi masyarakat Kabupaten Tapin (Y) untuk menggunakan bank 

syariah. 

b. Berdasarkan hasil pengujian untuk variabel sikap (X2) yang telah 

dilakukan, hasil uji t (parsial) menunjukkan nilai koefisien bernilai 

positif dengan t hitung 6,495 lebih besar dari t tabel 1,984 dengan 

tingkat sigfnifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α = 5%). Maka dapat 

disimpulkan H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya variabel sikap 

(X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi 

masyarakat Kabupaten Tapin (Y) untuk menggunakan bank syariah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat 

diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, hendaknya membangun 

kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, dan meninjau lebih jauh 

potensi yang ada di daerahnya, Sehingga dapat terjalin relasi yang baik antar 

keduanya. Dengan demikian dapat segera terealisasinya perbankan syariah 

di Kabupaten Tapin. 

2. Bagi perbankan syariah, hendaknya lebih meningkatkan pemberian 

informasi tentang pemahaman terhadap bank syariah keunggulan dan 
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keutamaan produk-produk perbankan syariah dengan melibatkan para 

ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya untuk ikut aktif 

mensosialisasikan  perbankan syariah dan menjelaskannya dalam dakwah-

dakwah/ceramah mereka. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang juga ingin melakukan penelitian yang serupa 

dengan penulis lakukan, disarankan untuk lebih memperbanyak lagi sampel 

yang digunakan, bukan hanya terbatas pada golongan masyarakat 

berdasarkan profesi pekerjaan.      



 

 

 


