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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasaran pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui 

penyebaran kuesioner dan pengolahan data hasil kuesioner mengenai 

pengaruh pendidikan, ekonomi, religiusitas, dan status sosial ekonomi 

keluarga terhadap minat bekerja mahasiswa S1 jurusan perbankan syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

bekerja di bank syariah, semakin tinggi pendidikan mahasiswa S1 jurusan 

perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Tulungagung terhadap perbankan syariah maka semakin tinggi minat 

bekerja mahasiswa S1 jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung di Bank Syariah. 

Hal tersebut membuktikan bahwa indikator variabel pendidikan yang 

meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan 

informal yang diperoleh mahasiswa berpengaruh terhadap minat bekerja 

di Perbankan Syariah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwasanya semakin besar pendidikan maka minat bekerja mahasiswa di 

Perbankan Syariah juga semakin besar. 



151 
 

 

2. Religiusitas memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

bekerja di bank syariah, semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa S1 

jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Tulungagung terhadap Perbankan Syariah maka semakin tinggi minat 

bekerja mahasiswa S1 jurusan perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung di Bank Syariah. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas 

berpengaruh terhadap minat bekerja mahasiswa di Perbankan Syariah. Hal 

tersebut membuktikan bahwa indikator variabel religiusitas yang meliputi 

Iman, Islam, Ihsan, Ilmu, dan Amal berpengaruh terhadap minat bekerja 

mahasiswa di Perbankan Syariah. Selain itu, hasil pengujian juga 

menunjukkan bahwasanya semakin besar religiusitas maka minat bekerja 

mahasiswa di Perbankan Syariah juga semakin besar. 

3. Status sosial ekonomi keluarga memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat bekerja di bank syariah, semakin tinggi status sosial 

ekonomi keluarga mahasiswa S1 jurusan perbankan syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Tulungagung terhadap perbankan 

syariah maka semakin tinggi minat bekerja mahasiswa S1 jurusan 

perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN 

Tulungagung di Bank Syariah. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel status sosial 

ekonomi keluarga berpengaruh terhadap minat bekerja mahasiswa di 

Perbankan Syariah. Hal tersebut membuktikan bahwa indikator variabel 
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status sosial ekonomi keluarga yang meliputi pendidikan orang tua, 

penghasilan orang tua, jabatan orang tua, dan barang-barang berharga yang 

dimiliki keluarga berpengaruh terhadap minat bekerja mahasiswa di Bank 

Syariah. 

4. Secara bersama-sama (simultan) pendidikan, religiusitas, dan status sosial 

ekonomi keluarga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat bekerja di Bank Syariah. 

Hal tersebut membuktikan bahwasanya variabel pendidikan, religiusitas, 

dan status sosial ekonomi keluarga berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap tinggi rendahnya minat bekerja mahasiswa di 

Perbankan Syariah. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat 

religiusitas, dan tingkat status sosial ekonomi keluarga maka semakin tinggi 

pula minat bekerja mahasiswa S1 jurusan Perbankan Syariah di Bank 

Syariah. Demikian pula sebaliknya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga Perbankan Syariah 

Bagi perbankan syariah terutama bagian perekrutan karyawan yang 

ingin meningkatkan minat bekerja di Bank Syariah terutama bagi 

mahasiswa lulusan jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung 

untuk memberikan sosialisasi tentang perbankan syariah kepada 
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mahasiswa bahwa terutama pentingnya faktor pendidikan  khususnya 

mahasiswa yang mengambil jurusan Perbankan Syariah  terhadap minat 

bekerja. Sehingga  ketika bagian perekrutan karyawan ingin merekrut 

pegawai atau karyawan Bank Syariah dari mahasiswa lulusan IAIN 

Tulungagung menjadi lebih mudah.  

2. Bagi Akademisi  

           Hasil penelitian ini diharapkan  bisa dijadikan sebagai salah satu 

referensi dan dapat menambah khasanah keilmuan di perpustakaan 

IAIN Tulungagung tentang pengaruh pendidikan, religiusitas, dan status 

sosial ekonomi keluarga terhadap minat bekerja mahasiswa di Bank 

Syariah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi minat bekerja mahasiswa. 

b. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kajian 4 variabel, yaitu 

terdiri dari variabel independen (Pendidikan, Religiusitas, dan 

Status Sosial Ekonomi Keluarga) dan variabel dependen (Minat 

Bekerja). Penambahan variabel atau  indikator baru perlu dilakukan 

dalam penelitian yang akan datang agar dapat menghasilkan 

gambaran yang lebih luas tentang masalah penelitian yang sedang 

diteliti. Beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi minat 
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bekerja mahasiswa diantaranya adalah Motivasi, Persepsi, Gaji dan 

Pertimbangan Pasar Kerja. 

c. Diharapkan pada penelitian yang akan datang jumlah sampel yang 

digunakan bisa lebih banyak. Dengan sampel yang lebih banyak, 

maka hasil analisis dari penelitian yang didapatkan akan lebih 

akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


