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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Hasil dari penelitian kali ini semua informan yang diteliti mampu 

merencanakan  keuangannya dengan baik sesuai dengan teori yang 

ada, dimana mereka mampu membagi pengeluaran untuk biaya 

kehidupan sehari-hari, keperluan kuliah, keperluan untuk saving 

(menabung) dan membantu sesama dengan cara bersedekah serta 

mengamalkan hidup sederhana tidak boros sesuai anjuran Islam. 

2. Adapun untuk masalah kendala yang dialami mahasiswa dalam 

melakukan perencanaan keuangan syariah, ada berbagai macam yaitu 

kendala dari luar diri yaitu musibah dan pemasukan dari orang tua 

tidak menentu serta kendala dari dalam diri yaitu mengutamakan 

keinginan bukan kebutuhan serta kurangnya modal dalam melakukan 

usaha mandiri. Dari berbagai kendala yang ada, mereka sudah mampu 

menangani kendala tersebut dengan baik sehinga perencanaan keuangn 

syariah yang mereka lakukan berjalan dengan lancar. 

B. Saran-saran 

Saran-saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa prodi perbankan syariah 
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Harapannya tidak hanya mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 

saja yang dapat merencanakan keuangan syariah dalam mengelola 

keuangan pribadi namun semua angkatan, lebih bagus lagi seluruh 

mahasiswa di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin mampu 

merencanakan keuangannya dengan baik. Karena dari hal kecil 

tersebut kita sebagai mahasiswa mampu membantu perekonomian 

Negara dengan mengalirkan dana ke hal-hal yang bermanfaat dan 

membantu sesama, contohnya bersedekah. 

2. Semua orang yang membaca skripsi ini 

Semua orang yang memiliki pemasukan, pendapatan ataupun 

penghasilan tetap diharapkan merencanaan keuangan syariah dalam 

mengelola keuangan pribadi masing-masing walau pun belum bekerja, 

berpenghasilan rendah, sedang ataupun tinggi, tidak salahnya 

menerapkan perencanaan keuangan dalam mengelola keuangan pribadi 

karena banyak manfaat yang akan dirasakan dari pengan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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