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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh motivasi berkuliah di 

fakultas ekonomi bisnis islam (FEBI) dan fakultas ekonomi bisnis (FEB) dan persepsi 

tentang bank syariah terhadap minat bekerja di bank syariah adalah sebagaiman 

berikut: 

1. Berdasrkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan uji f terdapat 

pengaruh secara simultan antara variabel bebas yang meliputi variabel 

motivasi berkuliah (X1) dan persepsi tentang bank syariah (X2) terhadap 

minat bekerja (Y) dibank syariah. Hal ini dibuktikan dengan uji f yang 

terdapat di bab IV yang menunjukan bahwa Fhitung yakni 42,350 lebih besar 

dari Ftabel yakni 3,09 (Fhitung > Ftabel, 42,350>3,09). Sementara nilai sig. yang 

diperoleh adlah sebesar 0,000 niali tersebut lebih kecil dari nilai sig. yang 

telah ditentukan yaitu (α = 5% atau 0,05). Maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya pengaruh motivasi berkuliah di 

fakultas ekonomi bisnis islam (FEBI) dan fakultas ekonomi bisnis (FEB) dan 

persepsi tentang bnak syriah berpengaruh secara simultan terhadap minat 

bekerja dibank syariah 
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2. Berdasrkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan uji t atau secara 

parsial terdapat dua variabel bebas yang meliputi motivasi berkuliah (X1) dan 

persepsi tentang bank syariah (X2) diketahui bahwa variabel yang 

berpengaruh secara parsial terhadap minat bekerja dibank syariah yaitu 

variabel motivasi berkuliah dengan nilai thitung sebesar 9,182 karena 

nilai thitung  >  ttabel yakni 1,661. Sedangkan persepsi tentang bank 

syariah tidak berpengaruh terhadap minat bekerja di bank syariah 

dengan nilai thitung sebesar -0,117 karena thitung < ttabel yakni thitung 

sebesar 1,661. Berdasarkan hasil uji koefisien regresi secara parsial (uji t) 

pada tabel Coefficients, dilihat dari nilai thitung maka variabel yang memiliki 

nilai tertinggi adalah variabel motivasi berkuliah (X1). Ini berarti variabel 

motivasi berkuliah (X1) yang memiliki pengaruh paling besar terhadap minat 

bekerja di bank syariah yaitu dengan nilai thitung sebesar 9,182 dengan nilai 

sig. 0,000. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan uji t atau secara 

parsial terdapat variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap minat 

bekerja di bank syariah, motivasi kuliah di fakultas ekonomi memiliki pengaruh 

untuk bekerja di bank syariah tapi persepsi atau pandangan tentang bank syariah tidak 

mempengaruhi mahasiswa untuk bekerja di bank syariah, untuk itu peneliti 
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menyarankan kepada semua bank umum syariah untuk melakaukan pemasaran 

seperti melakukan kegaitan penyuluhan, penyelengaraan seminar bukan hanya untuk 

fakultas ekonomi berbasis syariah saja tapi juga fakultas ekonomi umum dan 

membuka peluang karir atau magang kepada mahasiswa/i fakultas ekonomi bisnis 

diseluaruh Universitas. 

Untuk pihak yang inginmeneliti lebih lanjut, dapat menambahkan variabel 

lain dengan indikator dan dimensi yang berbeda serta didukung oleh teori-teori atau 

penelitian terbaru yang dapat mempengaruh minat mahasiswa/i untuk berja di bank 

syariah. 


