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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab 

yang terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Menyimpulkan berdasarkan uraian-uraian data dan analisis data yang 

berkenaan dengan Pengetahuan Masyarakat Teluk Tiram Darat Kecamatan 

Banjarmasin Barat Terhadap Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank 

Syariah. Ternyata hanya sebagian kecil yang mengetahui dengan Produk 

Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah, dari hasil beberapa 

pertanyaan dan sebagian besarnya masih belum mengetahui dengan Produk 

Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah.   

Dan ada sebagian besar dari narasumber yang mengetahui dengan adanya 

Perbankan Syariah. Dan  yang melatar belakangi pengetahuan  masyarakat Teluk 

Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap Perbankan Syariah itu 

bermacam-macam, misalnya seperti: Inisiatif mencari informasi tentang 

perbankan, rekomendasi dari pihak lain,  pengalaman pibadi, karena profesi 

pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan dan karena pernah mendengar dari 

orang lain. Dan juga ada sebagian kecil dari narasumber yang belum mengetahui 

dengan apa itu Perbankan Syariah. 

Adapun yang melatar belakangi pengetahuan masyarakat Teluk Tiram Darat 

Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor 
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pada Bank Syariah yaitu, berdasarkan uraian-uraian data dan analisis data di bab 

sebelumnya, yang melatarbelakangi pengetahuan masyarakat Teluk Tiram Darat 

terhadap produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah, itu 

dikarenakan  profesi pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan dan karena 

rekomendasi dari pihak lain. 

Dan sebagian besarnya ternyata masih belum mengetahui dengan produk 

Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah. 

 

B. Saran  

Melihat hasil secara keseluruhan berkenaan analisis pengetahuan 

masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor pada Bank Syariah di 

Kelurahan Teluk Tiram Darat Kecamatan Banjarmasin Barat ini masih minim 

karena hanya sebagian kecil yang baru mengetahui dengan produk tersebut. 

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang produk pembiayaan kendaraan 

bermotor di Kelurahan Teluk Tiram Darat, penulis mengemukakan saran sebagai 

berikut. 

1. Untuk para masyarakat. Hendaknya selalu membuka diri untuk berusaha 

menambah/memperkaya dengan ilmu pengetahuan agar bisa menentukan 

dan memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Tanpa terkecuali 

permasalahan bank syariah dan produknya. Karena sebagai seorang 

muslim  diperintahkan untuk menjalankan aturan-aturan agama baik 

dalam masalah ibadah maupun bermuamalah. 
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2. Untuk Lurah Teluk Tiram Darat. Hendaknya memperhatikan dengan 

keadaan perkembangan ekonomi masyarakatnya, termasuk menyediakan 

sarana-prasarana atau penyuluhan-penyuluhan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Misalnya meminta untuk bekerjasama dengan pihak Bank 

Syariah untuk mensosialisasikan tentang bank Syariah dan segala 

produknya yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

3. Untuk bank syariah. Semoga kedepannya bisa memperkenalkan dan 

mempromosikan Bank Syariah tidak hanya di tempat perkotaan saja, tapi 

mampu sampai bahkan ke plosok-plosok desa/kelurahan.  

 

C. Rekomendasi 

Keterbatasan dalam penelitian ini di harapkan dapat diperbaiki oleh 

peneliti selanjutnya: 

1. Peneliti mendatang mungkin dilakukan dengan cara melihat seberapa 

besar minat masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor di 

bank syariah 

2. Alternatif lain untuk penelitian mendatang dapat pula mencari faktor 

apa saja yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat terhadap 

produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah dan 

selanjutnya faktor-faktor  tersebut bisa di analisis satu persatu atau 

juga  di cari pengaruh nya (pengaruh faktor A dan faktor B terhadap 

minat akan pembiayaan kendaraan bermotor). 

 


