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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 
Berdasarkananalisis 

datadanpembahasannyamakadapatdisimpulkanbahwa: 

1. Adanya sistem bagi hasil, fasilitas 

pelayanan,prinsip dan produk yang dimiliki bank 

syariah, dan sistem operasioanal Bank syariah 
yang mampu menarik/mempengaruhi masyarakat  

untuk menjadi nasabah di PT.Syari’ah Mandiri  

CabangJepara. 

2. Dari penelitian ini menunjukka bahwasanya 
yang sangat dominan mempengaruhi 

masyarakat menjadi nasabah pada Bank 

Syariah Mandiri adalah sistem bagi hasil, itu 
yang membedakan dari bank syariah dengan 

konvensional. 

 

B. Saran  

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi si 

pembaca, dan semoga penelitian ini bisa dikembangkan orang 
lain. Sedangkan bagi pihak bank syariah diharapkan dari sistem 

marketing lebih banyak mensosialisasikan produk dan sistem 

bank syariah terhadap masyarakat. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang 

menimbulkan gangguan dan kurangnya hasil penelitian ini. 
Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang 
masih kurang peneliti dapatkan. Sehingga mengakibatkan 

penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik dari segi 

hasil penelitian maupun analisisnya. 
2. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat 

penelitian ini kurang maksimal. 
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3. Keterbatasan pengetahuan penulis dalam membuat dan 

menyusun tulisan ini, sehingga perlu diuji kembali 

keandalannya di masa depan. 

4. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini 
membuat hasil kurang maksimal. 

5. Penelitian ini jauh dari sempurna, maka untuk penelitian 

berikutnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya. 
 

D. Penutup 

Alhamdulillahi Robbil ‘alamiin, beribu-ribu syukur 

penulis panjatkan kepada Allah yang maha penolong, yang 

menjernihkan hati dan fikiran penulis dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini, tak henti-hentinya kemudahan Allah 

berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan tugas akhir kuliah ini dengan baik. Sholawat beriring 

salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, hamba mulia yang menjadi uswatun hasanah, motivator 

penulis dalam melakukan banyak hal. 

Penyusunan karya ilmiah ini jauh dari kata 
sempurna.Hal ini disadari betul oleh penulis dikarenakan 

keterbatasan dan kekurangan ilmu yang dimiliki oleh 

penulis.Sebagai manusia biasa penulis telah berusaha 

semaksimal mungkin dalam penulisan karya ilmiah ini untuk 
menjadi baik, tetapi karya ini belum lah masuk kategori 

sempurna.Sehingga diharapkan kepada para pembaca untuk 

memberikan saran-saran dan komentar yang membangun 
kepada penulis untuk mendukung penyempurnaan penelitian 

karya ilmiah ini. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan 

kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
penyelesaian karya ilmiah ini. Tanpa bantuan, dorongan dan 

doa kalian penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan 

karya ilmiah ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan kepada penulis dan para pembacanya.Semoga dengan 

ilmu yang didapat penulis dalam skripsi ini bermanfaat bagi 
para pembaca dan menjadi amal yang tak putus di hadapan-

Nya. 
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Akhirnya penulis dengan kerendahan hati memohon 

maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang dimiliki oleh 

penulis.Tak ada yang mampu menandingi kesempurnaan-Nya 

karena Dia lah yang Yang Maha Sempurna.Harapan penulis 
walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna, penulis maupun 

pembaca dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi 

mereka.Aamiin yaa Robbal ‘alamiin. 

 

 

   

 

 

 


