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Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya minat pelajar dalam menggunakan 

produk tabungan SimPel iB. Menjadi suatu daya tarik tersendiri untuk mengetahui 

lebih jauh, mengenai persepsi pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin terhadap 

produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Selanjutnya 

mengenai latar belakang pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin untuk memilih 

produk tabungan Simpel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajar SMAIT 

Ukhuwah Banjarmasin terhadap penggunaan produk tabungan SimPel iB pada 

BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Tujuan berikutnya mengetahui latar belakang 

pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin untuk memilih produk tabungan Simpel iB 

pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin.   

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) bersifat 

deskripstif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara. Subjek dalam 

penelitian ini adalah pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin. Sedangkan yang 

menjadi objek dalam penelitian ini adalah persepsi pelajar SMAIT Ukhuwah 

Banjarmasin terhadap produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin. 

 

Hasil analisis penelitian ini adalah persepsi dari 20 pelajar SMAIT 

Ukhuwah Banjarmasin terhadap produk tabungan SimPel iB sangat bagus dan 

baik. Memudahkan pelajar menyisihkan uangnya untuk menabung di bank serta 

membantu melatih pelajar dalam pengelolaan keuangan. Adanya tabungan SimPel 

iB memberikan kemudahan bagi pelajar dalam menabung, sehingga pelajar dapat 

menghemat uang serta memberikan pembelajaran kedisiplinan dalam menabung.  

Sedangkan yang melatarbelakangi pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin 

untuk memilih produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin diantaranya yaitu: (1) keinginan untuk mengumpulkan uang, (2) 

setoran awal murah, bebas biaya administrasi dan biaya bulanan kartu ATM, (3) 

penyetoran dan pemindahbukuan dilakukan di sekolah,dan (4) dorongan dari 

orang tua, dan (5) Bank yang berbasis syaiah. Adapun faktor yang 

melatarbelakangi pelajar untuk memilih produk tabungan SimPel iB pada BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin yang paling dominan adalah kemudahan dalam hal 

penyetoran dan pemimdahbukuan dilayani teller yang mendatangi ke sekolah. 


