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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Dari total 60 orang responden calon jemaah haji Kabupaten Banjar terhadap 

pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porsi) haji lebih berminat 

membayarkan melalui Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Martapura 

yang totalnya sebanyak 20 orang, melalui Permata Bank Syariah Kantor 

Cabang Syariah Banjarbaru sebanyak 9 orang responden, melalui 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru sebanyak 15 orang, 

melalui BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru sebanyak 9 orang 

responden dan melalui Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Banjarbaru sebanyak 7 orang. Maka dari itu dapat dilihat calon jemaah haji 

Kabupaten Banjar terhadap pengalokasian biaya setoran awal lebih berminat 

membayarkan melalui Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Martapura. 

2. Faktor yang mempengaruhi minat calon jemaah haji Kabupaten Banjar 

terhadap pengalokasian biaya setoran awal nomor seat (porsi) haji pada 

Bank Syariah di pengaruhi oleh : 

a. Faktor Dalam 

1﴿ Faktor Individu, yaitu faktor dorongan dari diri sendiri. Jadi calon 

jemaah haji memutuskan pilihan atas dasar keinginan dari diri sendiri 
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dalam hal memilih Bank Syariah untuk pengalokasian biaya setoran 

awal nomor seat (porsi﴿ haji. 

2﴿ Faktor Pengalaman, yaitu faktor yang pernah di alami oleh calon 

jemaah haji Kabupaten Banjar. Adapun yang termasuk dalam faktor 

pengalaman ini adalah calon jemaah haji pernah melakukan transaksi 

atau pernah menjadi nasabah dari Bank Syariah tersebut. 

3﴿ Faktor Pekerjaan, yaitu faktor yang dimana pekerjaan yang membuat 

calon jemaah haji memutuskan memilih Bank Syariah untuk 

pembayaran biaya setoran nomor seat (porsi﴿ haji. 

b. Faktor Luar 

1﴿ Faktor Sosial, yaitu faktor tingkat dimana seseorang yang di sekitar  

meyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan sistem tersebut. 

Adapun keinginan jemaah haji untuk memilih Bank Syariah yang 

bekerjasama dengan Kementrian Agama di  pengaruhi oleh orang-

orang di sekitarnya. 

2﴿ Faktor Lingkungan, yaitu faktor sangat berperan dalam menentukan 

minat calon jemaah haji untuk memutuskan membayarkan biaya 

setoran awal nomor seat (porsi) haji pada Bank Syariah. Adapun yang 

termasuk faktor  lingkungan  adalah  keluarga, masyarakat  tempat  

bergaul  dan lain-lain.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang di uraikan, 

penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan untuk Bank Syariah bisa lebih meningkatkan sistem promsinya 

dan juga memberikan timbal balik seperti hadiah secara langsug kepada 

calon jemaah haji yang membayarkan biaya setoran awal nomor seat (porsi) 

haji untuk menarik minat calon jemaah haji terhadap pengalokasian biaya 

setoran awal nomor seat (porsi) haji. 

2. Diharapkan untuk Kementrian Agama bersifat adil terhadap Bank Syariah 

yang bekerjasama dengan Kementrian Agama untuk pembayaran biaya 

setoran awal nomor seat (porsi) haji, jangan hanya satu Bank Syariah saja 

yang di sebutkan keuntungan, kelebihan dan keunggulannya. Akan tetapi 

seharusnya memperkenalkan semua keuntungan, kelebihan dan keuntungan 

Bank Syariah yang bekerjasama dengan pihak Kementrian Agama 

Kabupaten Banjar. 

3. Mengingat berbagai keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, untuk para 

peneliti lain kiranya perlu dilakukan penelitian sejenis dengan tempat dan 

karakteristik yang berbeda dan materi yang lebih luas. 

 

 

 

 

 


