BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan wawancara
dari pihak peneliti dengan para informan yang tujuannya adalah untuk mengetahui
bagaimana persepsi kelompok masyarakat religius terhadap produk perbankan
syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang bermacam-macam.
Terdapat perbedaan persepsi tentang bank syariah pada setiap takmir masjid di
kelurahan Sidomoro kabupaten Gresik yang bertindak sebagai informan pada
penelitian ini. Pengetahuan kelompok masyarakat religius tentang definisi
maupun produk- produk dari bank syariah pun sangat minim ditengah mulai
berkembang dan tumbuhnya bank-bank syariah di lingkungan masyarakat.
Bank syariah kurang berkembang di lingkungan masyarakat khususnya pada
kelompok masyarakat religius dikarenakan sangat minimnya tingkat pengetahuan
terhadap perbankan syariah itu sendiri.
Dari sudut pandang persepsi kelompok masyarakat religius tentang bank
syariah dengan syariat agama Islam, mereka sebagian besar berpendapat bahwa
melalui nama dari bank syariah tentunya sudah sesuai dengan syariat agama
Islam. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap minat kelompok masyarakat
religius kedepannya akan menggunakan produk dari bank syariah. Mereka
meyakini bahwa bank syariah sesuai dengan kebutuhan mereka dalam transaksi
perbankan.
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Unsur budaya merupakan salah satu unsur yang tidak bisa lepas dari
berkembangnya suatu wilayah atau daerah. Akan tetapi unsur budaya dari
kabupaten Gresik yang kental dengan nilai agama Islam tidak berpengaruh banyak
terhadap pemanfaatan produk perbankan syariah. Perkembangan jaman yang pesat
membuat masyarakat selalu sadar akan tumbuhnya berbagai macam hal baru yang
ada di lingkungan mereka. Perlunya pendekatan secara maksimal untuk
mengenalkan hal baru atau teknologi yang baru agar dapat diterima baik di
lingkungan masyarakat.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Kurangnya pemahaman informan ketika peneliti mengajukan pertanyaan /
wawancara sehingga peneliti harus menjelaskan terlebih dahulu secara detail.
Pemanfaatan bank syariah yang masih minim

di lingkungan masyarakat

khususnya kelompok masyarakat religius juga berpengaruh terhadap pengetahuan
informan tentang bank syariah.
5.3 Saran Penelitian
1. Saran untuk bank syariah
a) Perlunya diadakan sosialisasi secara rutin perihal perbankan syariah
baik di kelurahan, kecamatan, maupun dengan skala besar agar lebih
mengenal produl perbankan syariah.
b) Membuka cabang dan sarana prasarana bank syariah di setiap daerah
agar mudah dijangkau.
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c) Menjalin kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat
religius, agar kedepannya bisa lebih berkembang di kalangan
masyarakat pada umumnya.
d) Lebih meningkatkan pelayanan agar masyarakat dan khususnya
kelompok masyarakat religius terhadap produk bank syariah.
e) Meningkatkan kreativitas bank syariah agar dapat terciptanya
lingkungan yang dapat bersinergi dengan masyarakat sekitar
khususnya kelompok masyarakat religius.
2. Saran untuk takmir
a) Menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh bank syariah,
b) Terbuka terhadap perkembangan teknologi dan infomasi yang pada
saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat
3. Saran untuk Peneliti Berikutnya:
Peneliti berikutnya agar meneliti tentang persepsi takmir masjid terhadap
bank konvensional dan bank syariah.
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