
BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Pendapat mahasiswa nonmuslim di banjarmasin tentang perbankan syariah. Ada 

persamaan dan perbedaan pendapat di antara informan yaitu dari segi pengertian informan 

setuju menilai bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya 

menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya 

dengan sistem tanpa bunga dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip hukum Islam , 

dari segi perbedaan mendasarnya adalah dari menggunakan sistem bunga,hukum positif 

dan transaksi yang tidak transparan yang diberlakukan oleh bank konvensional sedangkan  

bagi hasil, hukum positif dan hukum Islam serta transaksi yang transparan yang 

diberlakukan oleh bank syariah dan dari segi nonmuslim menjadi nasabah bank syariah 

informan yang menilai diperbolehkan mengatakan bahwa bank syariah tidak membatasi 

nasabahnya dalam hal Agama asalkan mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh bank 

tersebut sedangkan informan yang menilai tidak diperbolehkan mengatakan bahwa bank 

syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang hanya di khususkan untuk yang beragama 

Islam. 

2. Faktor yang mempengaruhi pendapat mahasiswa nonmuslim di banjarmasin tentang 

perbankan syariah yaitu: 

 segi internalnya: Latar Belakang, Kepentingan dan Minat 

 segi eksternalnya: Intensitas dan Ulangan 



B. Saran-saran 

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat mahasiswa nonmuslim di banjarmasin 

tentang perbankan syariah, maka penulis memberikan saran yaitu: 

1. Bagi Pihak Perbankan Syariah 

a. Hendaknya perbankan syariah di kota Banjarmasin lebih banyak membuka 

kantor cabang atau kantor cabang pembantu serta memperbanyak mesin 

ATM agar masyarakat dapat lebih mengenal bank syariah. 

b. Label bank syariah harus lebih umum agar nonmuslim tidak merasa 

canggung  atau takut menjadi nasabah. Hal ini dikarenakan mereka 

berpandanngan bahwa bank syariah merupakan bank khusus yang berlabel 

Islam. 

c. Diharapkan bank syariah bisa lebih gencar lagi untuk mempromosikan 

produk-produknya bukan hanya lewat media online, TV dan media cetak 

melainkan marketting bank syariah juga turun langsung dengan sistem 

jemput bola serta  meningkatkan promosi sosialisasi, lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan, lebih memberikan keuntungan bersaing kepada 

masyarakat nonmuslim, agar mereka lebih mengenal dan mengetahui bank 

syariah itu bukan hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja,teapi juga 

memberikan keuntungan bagi hasil yang menarik dan tidak menggunakan 

sistem bunga 

2. Bagi Penulis Selanjutnya, yaitu 

Dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan, untuk penelitian selanjutnya bisa memperbanyak informan dan 



memperluas cakupan tempat serta menambah kualitas syarat informan secara 

pengetahuan dan pengalaman.  

 

 


