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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari variabel independen nilai religiusitas 

(X1), lingkungan sosial (X2), dan pertimbangan pasar kerja (X3) terhadap 

variabel dependen minat mahasiswa berkarir di bank syariah (Y), maka 

peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengaruh nilai religiusitas terhadap minat mahasiswa berkarir di bank 

syariah dari hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel nilai religiusitas (X1)  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   yaitu -1,597 < 1,986. 

Dan nilai signifikasi yang diperoleh 0,114 > 0,05. Berdasarkan hasil 

data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa H0 diterima, 

artinya variabel independen nilai religiusitas tidak memiliki pengaruh 

terhadap minat mahasiswa untuk berkarir di bank syariah. serta 

pengaruhnya mengarah ke arah yang negatif. 

2. Pengaruh lingkungan sosial terhadap minat mahasiswa berkarir di 

bank syariah dari hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

variabel lingkungan sosial (X2) 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   yaitu 0,481 < 1,986. 

Dan nilai signifikasi yang diperoleh 0,632 > 0,05. Berdasarkan hasil 

data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa H0 diterima, 

artinya variabel independen lingkungan sosial tidak memiliki 

pengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berkarir di bank syariah.  

3. Pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa 

berkarir di bank syariah dari hasil uji t yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa variabel pertimbangan pasar kerja (X3) bahwa 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   yaitu 3,227 > 1,986. Dan nilai signifikasi yang 

diperoleh 0,02 < 0,05. Berdasarkan hasil data tersebut dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima, artinya 
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variabel independen pertimbangan pasar kerja memiliki pengaruh 

terhadap minat mahasiswa untuk berkarir di bank syariah.  

4. Pengaruh nilai religiusitas, lingkungan sosial, dan pertimbangan 

pasar kerja secara bersama-sama terhadap minat mahasiswa berkarir 

di bank syariah yang telah dilakukan dalam uji f menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh secara simultan atara variabel nilai religiusitas, 

lingkungan sosial, dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat 

mahasiswa berkarir di bank syariah.  

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran yakni adalah sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa dan mahasiswi diharapkan hasil tulisan ini dapat 

dijadikan sebagai bahan bacaan, kajian, dan literasi dalam menambah 

wawasan dan informasi terutama untuk prodi perbankan syariah. 

2. Bagi universitas, fakultas, dan jurusan diharapkan hasil tulisan ini 

dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengkatkan sumber daya 

manusia yang lebih berkualitas lagi kedepannya dan bisa menjadi ahli 

dalam bidangnya masing-masing. 

3. Bagi lembaga syariah, instansi,dan masyarakat diharapkan hasil 

tulisan ini dapat dijadikan bahan untuk menambah literasi dan 

informasi. 

4. Dan yang terakhir pada penelitian ini nilai pertimbangan pasar kerja 

memiliki pengaruh yang paling dominan dan signifikan, oleh karena 

itu diharapkan pada bank syariah atau lembaga keuangan lainnya 

agar terus selalu meningkatkan kualitas dan memperhatikan 

keamanan kerja yang lebih terjamin, lapangan pekerjaan yang 

ditawarkan lebih menarik, serta mudahnya pekerjaan yang didapat 

dan diperoleh. 

 


