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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil uji T-Statistik yang telah dilakukan, menunjukkan hasil 

bahwa variabel reputasi dan variabel lokasi berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap keputusan menabung di bank syariah. Sedangkan pada variabel religiusitas 

berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan menabung di bank syariah. Dengan 

begitu reputasi dan lokasi yang baik akan membuat masyarakat akan lebih tertarik 

untuk menggunakan bank syariah. Dengan memiliki reputasi yang semakin baik 

maka kepercayaan nasabah akan semakin tinggi terhadap bank syariah, secara 

otomatis masyarakat akan nyaman untuk menggunakan bank syariah. Hal ini juga 

berlaku dengan penempatan lokasi yang baik dan tersebar secara luas, dimana akan 

membuat pelayanan dirasa lebih memuaskan. Pada variabel religiusitas saat ini 

masyarakat kurang mementingkan ketaatan dalam beragama  untuk menentukan 

menggunakan bank syariah, walaupun mereka mengetahui adanya larangan bank 

konvensional karena ada praktik riba. 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman yang ditentukan, 

akan tetapi pada penelitian ini memiliki keterbatasan dan hambatan sebagai berikut: 

a. Variabel yang pilih hanya 3 variabel saja, sedangkan masih banyak 

variabel-variabel laing yang mempengaruhi keputusan menabung di bank 

syariah  

b. Cakupan wilayah yang dilakukan ruang lingkupnya cukup kecil karena 

hanya di wilayah DKI Jakarta meliputi: Jakarta Utara, Jakarta Barat, 

Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. 
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V.3 Saran 

a. Bagi Bank  

Bank syariah khususnya didaerah ibukota DKI Jakarta haruslah bisa 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan persepsi yang 

baik. Dimana hal ini dilakukan agar bank syariah bisa berkembang dengan 

lebih pesat lagi dan bisa menyusul perkembangan dari bank konvensional 

untuk menunjukkan eksistensinya. Nasabah ingin mempunyai fasilitas 

perbankan yang efisien dan efektif baginya, seperti tersebar luasnya kantor 

layanan maupun ATM agar lebih mudah dalam melakukan transaksi-

transaksi. Perkembangan yang cepat dan tepat merupakan sebuah solusi 

yang harus dilakukan bank syariah untuk terus meningkatkan kinerjanya. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas keputusan menabung di 

bank syariah, diharapkan dapat menyempurnakan serta membahas faktor-

faktor lain selain  religiusitas, reputasi, dan lokasi. Karena masih banyak 

faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh dalam memberikan keputusan 

menabung di bank syariah. 

c. Bagi Masyarakat 

Diharapkan bagi masyarakat untuk menggunakan perbankan sesuai dengan 

anjuran agamanya yaitu menggunakan perbankan syariah karena terhindar 

dari riba. Serta lebih memahami kembali keunggulan-keunggulan yang 

dimiliki oleh perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional, 

dimana orang awam biasanya hanya menganggap bank syariah dan bank 

konvensional sama.  
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