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BAB V 

 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan  

Setelah melakukan pengujian dan analisis data sebelumnya, maka 

dapat dijelaskan mengenai kesimpulan yang berisi tentang jawaban atas 

perumusan masalah dan pembuktian dari hipotesis penelitian.   

1. Kualitas Pelayanan  

Kualitas pelayanan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah pada masyarakat 

Kota Surabaya. Kualitas pelayanan memberikan kontribusi sebesar 0,083 atau 

sebesar 8,3 persen terhadap keputusan nasabah. Dengan demikian hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah pada 

masyarakat Kota Surabaya adalah diterima. 

2. Kepercayaan 

Kepercayan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah pada masyarakat Kota 

Surabaya. Kepercayaan memberikan kontribusi sebesar 0,163 atau 16,3 persen 

terhadap keputusan nasabah. Dengan demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah pada masyarakat Kota 

Surabaya adalah diterima. 
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3. Religiusitas  

Religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah pada masyarakat Kota 

Surabaya. Religiusitas memberikan kontribusi sebesar 0,109 atau 10,9 persen 

terhadap keputusan nasabah. Dengan demikian hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah pada masyarakat Kota 

Surabaya adalah diterima. 

4. Variabel kualitas pelayanan, kepercayaan, dan religiusitas secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah dalam 

menabung di bank Syariah pada masyarakat Kota Surabaya. Besarnya 

pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, dan religiusitas sebesar 0,688 

persen atau 68,8 persen sedangkan sisanya 31,2 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar variabel penelitian. Dengan demikian hipotesis keempat 

penelitian yang menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan, kepercayaan, 

dan religiusitas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah pada masyarakat Kota 

Surabaya yaitu diterima   

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan 

dan keterbatasan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Jumlah variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yang mempengaruhi 

keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah pada masyarakat Kota 
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Surabaya hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel kualitas pelayanan, 

kepercayaan, dan religiusitas, sedangkan masih banyak variabel lain yang 

mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah.  

2. Penelitian ini memiliki jumlah responden yang hanya 110 orang, tentunya 

masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.  

3. Subyek pada penelitian ini hanya difokuskan pada seluruh masyarakat di Kota 

Surabaya yang memiliki rekening tabungan atau menjadi nasabah tabungan di 

bank syariah yang mana hanya satu dari banyaknya subyek yang digunakan. 

4. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu 

terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan 

yang sesungguhnya karena responden kurang memahami pernyataan yang 

diberikan oleh peneliti. Hal tersebut bisa diantisipasi oleh peneliti dengan cara 

memberikan arahan kepada responden sebelum mengisi kuesioner agar 

responden memahami pernyataan yang ada pada kuesioner dan bisa menjawab 

pernyataan yang ada.  

5. Keterbatasan peneliti untuk mengumpulkan responden sampel kecil dan besar 

terhalang karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat 

mengumpulkan kuesioner responden secara langsung (konvensional) sehingga 

digunakan media online. 

    

5.3 Saran  

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti 

memberikan saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Adapun saran yang 

dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :   
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1. Bagi Perbankan Syariah  

a. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat diketahui pengaruh variabel 

yang paling dominan pertama adalah variabel kepercayaan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah. Oleh karena itu, bank 

Syariah sebaiknya melakukan setiap transaksinya harus didasarkan oleh 

kepercayaan agar nasabah menaruh kepercayaan di bank Syariah sehingga 

terpenuhinya harapan nasabah atas kinerja yang ada di bank Syariah dan 

tentunya nasabah merasa puas dengan adanya kinerja tersebut. 

b. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat diketahui pengaruh variabel 

yang paling dominan kedua adalah variabel religiusitas terhadap keputusan 

nasabah dalam menabung di bank Syariah. Oleh karena itu, sebaiknya setiap 

nasabah harus berpegang teguh pada ajaran Islam dengan menjalankan 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dalam keadaan apapun, dimana 

pun, dan kapan pun. 

c. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat diketahui pengaruh variabel 

yang paling dominan ketiga adalah variabel kualitas pelayanan terhadap 

keputusan nasabah dalam menabung di bank Syariah. Oleh karena itu, 

sebaiknya bank Syariah memberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan 

harapan nasabah sehingga memberikan kepuasan kepada nasabah dan 

tentunya memberikan keuntungan untuk masing-masing pihak.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Bagi Peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul atau dengan tema 

sejenis, maka sebaiknya menambahkan variabel selain variabel kualitas 
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pelayanan, kepercayaan, dan religiusitas serta mempertimbangkan subyek 

penelitian yang akan digunakan dengan melihat bagaimana 

perkembangan bank Syariah dengan harapan mendapatkan hasil yang 

lebih baik serta lebih signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengambil sampel yang lebih banyak 

dan mengambil populasi yang lebih luas sehingga mampu mendapatkan 

hasil yang lebih baik dan bervariatif dibandingkan peneliti sebelumnya. 
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