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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan     

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya mengenai kecerdasan finansial dan literasi perbankan syariah masyarakat 

muslim Kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kecerdasan finansial dan literasi perbankan syariah Kelurahan Ranomeeto memiliki 

perbedaan, dua narasumber yang positif, di mana narasumber cukup memahami 

bagaimana cara menerapkan kecerdasan finansial dalam kehidupan sehari-hari, dan dua 

narasumber yang memiliki literasi yang baik terkait perbankan syariah, sedangkan lima 

narasumber lainya yang memiliki kecerdasan finansial yang cenderung kurang 

memahami dan tidak mengaplikasikan kecerdasan finansial pada pengelolaan 

keuanganya, dan lima narasumber yang memiliki literasi kurang terkait perbankan syariah 

sehingga menimbulkan keragu-raguan terhadap bank yang berbasis syariah.  

2. Pemahaman masyarakat terhadap kecerdasan finansial sudah cukup baik tetapi kurang di 

aplikasikan pada pengelolaan keuanganya, selain itu pendapatan juga menjadi faktor 

utama rendahnya finansial masyarakat Kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe 

Selatan. 

3. Literasi masyarakat Kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan terkait perbankan 

syariah juga masih sangat rendah, hal ini di dasari kurangnya sosialisasi pihak bank 

syariah terhadap masyarakat sehingga masih banyak masyarakat Kelurahan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan yang enggan menjadi nasabah bank syariah dengan alasan 

semua bank sama saja. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan harapan peneliti agar penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi masyarakat Kelurahan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Meskipun semua masyarakat Kelurahan Ranomeeto memahami terkait kecerdasan 

finansial, akan tetapi perlunya pemaahaman yang lebih dalam dan memahami betapa 

pentingnya penerapan kecerdasan finansial untuk mengatur dan mengelola keuangan, 

sehingga pendapatan yang kita miliki dapat terkontrol dengan tanpa adanya pengeluaran 

karena untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan 

2. Literasi masyarakat Kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan terkait perbankan 

syariah yang masih minim, baik dari bagaimana pengetahuan masyarakat Kelurahan 

Ranomeeto terhadap adanya riba pada bank syariah, hal ini agar dapat menjadi 

pembelajaran untuk masyarakat Kelurahan Ranomeeto dalam meningkatkan minat 

membaca dan literasi terhadap perbankan syariah. 

3. Bagi pihak bank syariah hendaknya melakukan sosialisasi terhadap bagaimana sistem 

perbankan syariah berjalan, karena dengan bersosialisasi akan mematahkan pendapat atau 

opini masyarakat terkait bank syariah yang menggunakan riba.                     

                                    

      

 

 

 

                                                                                                                                  


