
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 
 

1. Persepsi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap penarikan debit 

BRISyariah melalui ATM konvensional di kota Banjarmasincukup beragam. 

Penarikan debit BRISyariah melalui ATM konvensional dipersepsikan oleh 

mahasiswa UIN Antasari sebagai berikut: 

a. Penarikan debit BRISyariah itu lebih mahal. 
 

b. Penarikan debit BRISyariahmelalui ATM konvensional itu lebih mudah. 
 

c. Penarikan debit BRISyariahmelalui ATM konvensional itu sudah 

kebiasaan. 

d. Penarikan debit BRISyariah melalui ATM konvensional itu lebih dekat. 
 

e. Penarikan debit BRISyariah melalui ATM BRISyariah itu kurang 

fasilitasnya, dan sulit ditemukan keberadaannya. 

2. Alasan-alasan dari persepsi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap 

penarikan debit BRISyariah melalui ATM konvensional di kota Banjarmasin, 

yaitu: 

a) Dapat dilakukan dengan cukup mudah dan fasilitas ATM Konvensional 

yang disediakan oleh pihak BRISyariah sekarang dirasa kurang 

mencukupi. 

b) Karena dekat dengan tempat tinggal, sedangkan untuk BRISyariah  sangat 

sulit dicari dan jauh dari tempat tinggal. 
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c) Terbatasnya gerai ATM BRISyariah. 
 

d) Fasilitas ATM yang disediakan oleh pihak BRISyariah belum 

mencukupi. 

e) ATM BRISyariah yang jaraknya jauh dari tempat tinggal dan juga tidak 

banyak keberadaannya. 

f) Layanan kantor BRISyariah yang tidak sebanyak bank konvensional dan 

keuntungan bagi hasil yang tidak menentu. 

 

B. Saran-saran 
 

1. Kepada pihak BRISyariah hendaknya dapat menambah gerai ATM agar 

lebih mempermudah masyarakat melakukan transaksi tanpa dikenakan 

biaya. 

2. Kepada para nasabah BRISyariah hendaknya melakukan layanan E- 

Banking agar mempermudah dalam melakukan transaksi. 

3. Mengingat penelitian ini hanya meneliti persepsi dan alasan penarikan 

ATM BRI Syariah di ATM konvensional, maka untuk peneliti berikutnya 

disarankan agar juga meneliti faktor -faktor yang  mempengaruhi  persepsi 

lebih mendalam sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. 

4. Bagi BRI Syariah agar memberikan informasi serta sosialisasi terhadap 

Bank Syariah kepada mahasiswa UIN, menigkatkan kualitas dan 

menjalankan oprasional sesuai dengan Syariah, serta harus mengetahui 

tentang hukum-hukum Syariah  

5. Bagi mahasiswa, hendaknya lebih mendalami ilmu serta informasi yang 

berkaitan tentang Perbankan syariah yang berlandaskan dari Al-Qur’an dan 

Hadis. 

6. Bagi mahasiswa terutama mahasiswa program studi Perbankan Syariah, 

agar ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah terhadap Perbankan Syariah 
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(Bank syariah) agar untuk menyebarluaskan kepada masyarakat tentang 

Bank Syariah
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