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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap Persepsi Ustadz 

Terhadap Perbankan Syariah (study kasus pada Pondok Pesantren Darul Ilmi 

Banjarbaru), untuk menjawab rumusan masalah maka dapat di simpulkan 

sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai 

penutup skripsi ini, yaitu : 

1. Persepsi Ustadz Terhadap Perbankan Syariah sudah mengetahui 

tentang Bank Syariah maupun tentang akad-akad yang ada di Bank 

Syariah, mereka mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang 

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip dan syariat islam yang 

bebas dari riba (bunga) serta berlandaskan dari Al-Qu’an dan Hadist. 

Adapun Ustadz yang mengatakan bahwa Bank Syariah hanya 60% saja 

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip dan syariat islam 

dikarenakan di dalam bank syariah itu sendiri ada yang namanya 

kemaslahatan, dan kemaslahatan itu belum tentu tahu arahnya. 

2. Faktor yang memengaruhi Persepsi Ustadz Terhadap Perbankan 

Syariah ada faktor internal dan eksternal. Yaitu, faktor minat,  faktor 
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pengalaman dan ingatan dan faktor ukuran dan penempatan objek atau 

stimulus. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai 

penutup skripsi ini, yaitu : 

1. Bagi pihak Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, untuk dapat 

membantu masyarakat umumnya yang awam pengetahuannya tentang 

perbankan syariah bahwasanya bank syariah dengan bank konvensional itu 

berbeda sesuai dengan pengetahuan dari pihak Pondok Pesantren Darul 

Ilmi Banjarbaru itu sendiri dan juga alangkah lebih baik lagi jika 

masyarakat yang tidak paham dengan perbankan syariah tersebut 

dianjurkan untuk menggunakan atau berpindah kepada bank syariah saja, 

karena sebagaimana yang diketahui bahwa perbankan syariah yang 

berlabelkan kata “syariah” dalam pengelolaannya menggunakan sistem 

yang sesuai dengan hukum dan prinsip Islam yaitu tanpa bunga atau riba 

yang hukumnya haram dalam agama Islam. 

2. Bagi masayarakat umumnya ataupun para pembaca, untuk bisa terus 

memperbanyak wawasan tentang perbankan syariah yang jelas pada 

sistemnya berbeda dengan yang ada pada bank konvensional. Selain itu 

juga agar lebih bisa memahami perbedaan keduanya, bisa memilih 

perbankan syariah dalam transaksi keuangannya yang berhubungan 

dengan perbankan agar sesuai dengan syariat Islam, dan dapat terhindar 

dari riba. Serta untuk peneliti berikutnya yang akan mengangkat judul 
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yang serupa dengan penelitian ini agar bisa menggali lebih dalam 

mengenai judul yang bersangkutan dengan penelitian ini agar semakin 

banyak referensi atau wawasan mengenai perbankan syariah dan para 

pembacanya bisa tertarik bahkan memilih perbankan syariah dalam 

transaksi keuangannya yang berhubungan dengan perbankan syariah. 
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