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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  SIMPULAN   

Setelah penulis membahas serta menganalisis perilaku masyarakat Desa 

Sungai Bakung terhadap bank, maka penulis dapat menarik kesimpulan: 

1. Perilaku masyarakat di Desa Sungai Bakung terhadap sikap menabung 

adalah mereka masih banyak berperilaku menabung di rumah dari pada 

menabung di bank untuk menyimpanan uang mereka miliki. Sehingga 

perilaku masyarakat tersebut terbagi menjadi dua yaitu: 1) Perilaku 

masyarakat yang tidak menabung di bank berjumlah 13 orang. 2) 

Perilaku  masyarakat yang menabung di bank berjumlah 7 orang. 

Perilaku masyarakat di Desa Sungai Bakung dalam kegiatan menabung 

masih mementingkan nilai guna, rasionalitas dan sesuai kebutuhan 

mereka, sehingga perilaku yang terjadi berhubungan dengan teori 

perilaku konsumen konvensional.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Sungai 

Bakung terhadap sikap menabung adalah terbagi dua yaitu: 1) faktor 

perilaku masyarakat yang tidak menabung di bank karena alasan 

pengetahuan yang kurang, pekerjaan dan penghasilan yang mereka 

peroleh hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. 2) faktor 

perilaku masyarakat yang menabung di bank karena alasan mereka 

membutuhkan untuk keperluan yang mengharuskan mereka menabung di 



88 
 

 
 

bank. Latar belakang perilaku yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: pengetahuan, keadaan ekonomi, pekerjaan dan 

kepribadian dan konsep diri. Perilaku masyarakat yang tidak menabung 

di bank karena penghasilan yang hanya cukup untuk keperluan sehari-

hari saja, serta terkendala transportasi, waktu, pekerjaan dan kurangnya 

informasi mengenai bank. Namun, faktor masyarakat yang menabung di 

bank karena kebutuhan mereka untuk keperluan yang mereka inginkan 

seperti: mengumpulkan modal usaha dan untuk keperluan pendidikan 

anak serta keperluan mereka untuk pengambilan gaji, penyetoran haji.  

 

B. SARAN  

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada masyarkat di Desa Sungai Bakung yang belum pernah 

menyimpan uangnya di bank, hendaknya menyimpan uangnya di bank 

karena untuk menjamin keamanan dan ikut berpartisipasi dalam 

menstabilkan keuangan negara. 

2. Kepada masyarakat di Desa Sungai Bakung yang sudah menjadi nasabah 

bank, hendaknya mengetahui produk yang mereka gunakan dan alangkah 

lebih baiknya kalau bisa menabung di Bank Syariah. 

3. Kepada pihak bank seharusnya memberikan informasi dan sosialisasi 

bank agar lebih meningkatkan minat menabung masyarakat di bank, baik 



89 
 

 
 

Bank Konvensional maupun Bank Syariah sehingga meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dalam lalu lintas keuangan.  

 


