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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data yang berhasil disaring di lapangan dan analisis 

yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. 

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Persepsi karyawan PT. Bank BNI syariah dan PT. Bank BRI syariah 

terhadap mutu mahasiswa perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin 

dianggap baik, karena mahasiswa perbankan syariah dilihat dari unit 

operasionalnya mahasiswa perbankan syariah lebih mengerti dan 

menguasai kompetensi mendasar tentang perbankan syariah dan dilihat 

dari segi attitude (sikap), kesopanan, dan akhlak yang baik. Mahasiswa 

perbankan syariah juga dianggap layak menjadi tenaga kerja di bank 

syariah dan dapat bersaing di dunia kerja bank syariah karena secara teknis 

sudah dapat memenuhi kompetensi dasar yang diperlukan oleh pihak 

perbankan syariah, tetapi di sini juga dikatakan bahwa masih banyak dari 

mahasiswa perbankan syariah dilihat pada saat magang yang kurang 

percaya diri, komunikatif, dan inovatif.  

2. Kesiapan mahasiswa perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin dalam 

menghadapi persaingan di dunia kerja bank syariah dapat diukur dengan 

meneliti secara langsung seberapa besarkah persiapan yang sudah di 

siapkan oleh mahasiswa Perbankan Syariah sebelum memasuki dunia 
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kerja bank syariah. Dari hasil penyajian data dari peneliti membuktikan 

bahwa mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah sudah dinyatakan siap 

berdasarkan dari 4 hal yaitu dari usia, tinggi badan, IPK, pengalaman 

organisasi dan sebagian lagi dinyatakan kurang siap dilihat dari 

pengalaman kerja dan kemampuan berbahasa asing. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah sudah siap 

untuk masuk ke dunia kerja bank syariah walaupun masih ada beberapa 

hal yang kurang terpenuhi . Dari kondisi fisik, mental dan emosional 

mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah sudah dinyatakan siap menjadi tenaga 

kerja di bank syariah karena dilihat dari usianya sudah memasuki usia kerja. 

Sedangkan menurut kebutuhan, motivasi, dan tujuan akan timbul jika ada 

kemauan, kemampuan atau rasa ingin untuk menyalurkan bakat atau 

kemampuan diri seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan dimana 

harus ada tingkat kematangan baik dari segi pengalaman maupun kondisi 

mentalnya, serta keterampilan, pengetahuan dan pengertian untuk 

mahasiswa jurusan perbankan syariah dirasa sudah memiliki bekal yang 

cukup dari teori yang diajarkan selama perkuliahan. Dalam aspek ini 

peneliti belum dapat meneliti lebih dalam lagi dikarenakan keterbatasan 

waktu dalam pembuatan skripsi ini. 

 

B. Saran 

1. Saran untuk Jurusan Perbankan Syariah diharapkan agar bisa lebih 

meningkatkan mutu mahasiswanya, agar pada saat lulus nanti alumni 
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mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah dapat menghadapi persaingan yang 

ada di dunia kerja bank syariah. 

2. Saran untuk mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah diharapkan agar diberi 

pelatiahan khusus agar dapat lebih meningkatkan mutunya terutama dalam 

hal kepercayaan diri, komunikatif, inovatif, pengalaman, soft skill, salles 

skiil, dan interpersonal skill. 

3. Sebagai   bahan   masukan   bagi   penelitian-penelitian   selanjutnya   

yang berkenaan dengan masalah  persepsi karyawan PT. Bank BNI 

syariah dan PT. Bank BRI syariah terhadap mutu mahasiswa perbankan 

syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Dan bagi  penelitian  selanjutnya  

semoga  bisa  menjadi  pertimbangan  apabila menggunakan model yang 

sama dengan penelitian ini, dan agar menambah jumlah inforaman 

maupun responden dari berbagai lembaga keungan agar dapat mengetahui 

sejauh mana peningkatan mutu mahasiswa perbankan syariah dan 

masukan-masukan untuk Jurusan Perbankan Syariah dalam meningkatkan 

mutu mahasiswanya. 

 

 

 

 

 


