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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu tentang bank syariah cukup 

beragam. Ada masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah dan bank 

konvensional itu sama saja hanya istilahnya yang berbeda, namun ada juga 

masyarakat yang sudah tau dan memahami bahwa bank syariah adalah 

bank berbasis Islam, bebas riba karena menggunakan sistem bagi hasil. 

Alasan masyarakat menggunakan bank syariah dikarenakan prinsip bank 

syariah berbasis Islam dan bebas riba sebesar 33,33 %, karena tuntutan 

pekerjaan atau kuliah sebesar 33,33 %, karena pelayanan dan fasilitas bank 

syariah bagus sebesar 23,33 % dan alasan menggunakan bank syariah 

karena memiliki tabungan haji di bank syariah sebesar 10%. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kabupaten Tanah 

Bumbu tentang bank syariah terbagi menjadi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal mencakup beberapa hal antara lain fisiologis, 

perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan serta 

suasana hati. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari ukuran penempatan 

objek atau stimulasi, keunikan kekontrasan stimulus, intenstitas dan 

kekuatan stimulus, serta motivasi atau gerakan.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas maka 

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pihak bank syariah perlu memberikan sosialisasi untuk meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah di 

Kabupaten Tanah Bumbu. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan 

mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan konsep perbankan 

syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah 

untuk dipahami oleh masyarakat luas. Sosialisasi juga dapat dilakukan 

dengan promosi melalui media-media seperti media elektronik, media 

cetak bahkan media sosial yang akhir-akhir ini memberikan manfaat baik 

bagi masyarakat maupun instansi tertentu. 

2. Bank syariah perlu memperbaiki kinerja pengurus perbankan syariah, 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta meningkatkan dan 

memperbaiki fasilitas yang diberikan kepada nasabah agar mampu 

bersaing dengan bank konvensional.   

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap tentang persepsi 

masyarakat umum tentang perbankan syariah serta lebih mengembangkan 

ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah. 


