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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan Analisis Faktor – Faktor 

Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Menggunakan Internet Banking Bank 

Syariah Di Masa Pandemi Covid 19 ( Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung), maka dari vbagian akhir 

penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap pengaruh minat 

mahasiswa Perbankan Syariah menggunakan layanan Internet banking di 

Bank Syariah. 

Artinya semakin banyak pengetahuan para mahasiswa maka semakin banyak 

juga mahasiswa yang menggunakan layanan Internet banking di bank Syariah. 

2. Promosi  berpengarh positif signifikan terhadap pengaruh minat mahasiswa 

menggunakan layanan Internet banking di Bank Syariah.  

Artinya semakin banyak promosi dilakukan maka semakin tinggi minat 

mahasiswa menggunakan layanan Internet banking di Bank Syariah. 

3. Lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengaruh minat mahasiswa 

menggunakan layanan internet banking di Bank Syariah.  

Artinya semakin tinggi nilai lokasi maka semakin besar pula tingkat 

keputusan mahasiswa menggunakan Bank Syariah terutama layanan internet 

banking. 



 

 

 

 

4. Pengetahuan, Promosi, dan Lokasi secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputuan mahasiswa 

menggunakan layanan Internet banking Bank syariah . 

Artinya jika ketiga variable tersebut sudah terbentuk dengan baik 

maka penggunaan layanan Internet banking bank Syariah akan di 

minati oleh Mahasiswa. 

 

B. Saran  

Berdasarkann hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

disajikan, maka peneliti menyampaikan saran saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang terkait dalam 

penelitian ini , sebagai berikut :  

1. Bagi Bank Syariah  

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi pihak bank syariah sebagai bahan evaluasi dan pertimmbangan 

dalam upaya meningkatkan kualitasnya dalam menjaring nasabah 

khususnya para mahasiswa perbankan syariah agar meningkatkan 

minat menggunakan layanan internet banking. 

2. Bagi Akademik  

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat 

sebagai bahan pertimbangan untuk dikembangkan lebih lanjut, 

serta dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan 

menggunakan variabel yang lain dan memiliki implikaso langsung 



 

 

 

 

terhadap minat mahasiswa perbankan syariah menggunakan 

layanan internet banking pada Bank Syariah. 

 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

referensi bagi peneliti terdahulu selanjutnya dalam kajian yang 

sama dengan variabel yang berbeda. Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat memperluas dan merubah variabel penelitian 

lainnya yang mempunyai pengaruh kuat terhadap minat 

menggunakan Internet banking. 

4. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa khususnya 

Perbankan Syariah melalui hasil dari penelitian ini diharapkan 

mahasiswa  dapat mempertimbangkan kembali untuk 

menggunakan layanan internet banking  khususnya pada Bank 

Syariah. 

 

 


