
 115 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad 

wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. Pilihan terhadap kedua prinsip tersebut tergantung pada motif dari 

nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka dapat digunakan produk 

tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi 

atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang lebih sesuai. 

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian yang terkait dengan prosedur 

pelaksanaan TabunganKu iB di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Syariah Surabaya adalah sebagai berikut : 

1. TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan 

mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di 

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. TabunganKu iB menggunakan prinsip titipan 
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(wadiah yad dhamanah), dimana Mustawda’ (Bank) dapat memanfaatkan 

dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut 

dapat ditarik setiap saat oleh Muwadi’ (nasabah). 

2. Keunggulan TabunganKu iB adalah bebas administrasi bulanan serta 

fasilitas yang diberikan kepada nasabah TabunganKu iB ialah penyetoran 

dan penarikan secara online di seluruh Kantor Cabang Syariah dan Kantor 

Layanan Syariah. 

3. Apabila calon nasabah akan membuka rekening TabunganKu iB di BTN 

KC Syariah Surabaya, maka setiap calon nasabah wajib melengkapi 

persyaratan ketentuan dari BTN KC Syariah yaitu memperlihatkan dan 

memberikan salinan Kartu Identitas seperti KTP/SIM/PASPOR, mengisi 

formulir pembukaan rekening TabunganKu iB dan contoh specimen tanda 

tangan. 

4. Setoran awal ringan minimal sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu 

rupiah), setoran lanjutan minimal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu 

rupiah). Dan pada nasabah TabunganKu iB diberikan fasilitas kartu ATM 

Batara Syariah (optional). 

5. Penyetoran TabunganKu iB dapat dilakukan secara tunai, menggunakan 

Warkat BTN Syariah, Warkat Bank Lain, ataupun dengan 

pemindahbukuan. Penabung dengan menggunakan Warkat Bank Lain 

akan dibukukan setelah dana efektif diterima oleh Bank (tidak ditolak). 

6. Penarikan TabunganKu iB dapat dilakukan oleh pemilik 

rekening/wali/orang tua/pengampu yang telah didaftarkan di Bank. 

Penarikan yang dilakukan bukan oleh orang-orang yang dimaksud, harus 
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melampirkan surat kuasa penarikan asli dilengkapi materai, fotocopy 

Kartu Identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa, serta menunjukkan 

Kartu Identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa. 

7. Perhitungan pemberian bonus TabunganKu iB kepada nasabah 

menggunakan metode perhitungan saldo harian dengan equvalent rate 

sebesar 1%. 

8. Perhitungan dana penyaluran zakat (optional) dipotong secara otomatis 

setiap bulan sebesar 2,5% dari bonus TabunganKu iB. 

9. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dikenakan atas bonus 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni apabila jumlah saldo 

lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan 

pajak sebesar 20% dari bonus TabunganKu iB atau jika nasabah 

menggunakan fasilitas penyaluran zakat maka pajak 20% dihitung dari 

bonus setelah dikurangi zakat. 

10. Penutupan TabunganKu iB dapat dilakukan atas permintaan penabung, 

buku tabungan hilang, atau penabung meninggal dunia dengan dikenakan 

biaya administrasi penutupan rekening sebesar Rp 15.000,00 (lima belas 

ribu rupiah). 

Dalam kegiatan perbankan, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Syariah Surabaya mengalami beberapa hambatan dalam 

pelaksanaan TabunganKu iB. Hambatan-hambatan tersebut antara lain : 

1. Adanya nasabah yang tidak mengetahui tata cara penulisan yang benar 

pada slip penyetoran maupun penarikan. 
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2. Dapat diketahui bahwa TabunganKu iB merupakan tabungan yang 

diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia, sehingga ketatnya 

persaingan di dunia perbankan serta banyaknya kompetitor dari bank-bank 

lain yang juga menawarkan produk yang sama dinilai sebagai masalah 

paling utama. 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, pihak Bank melakukan 

alternative solusi sebagai berikut : 

1. Jika ada nasabah yang tidak mengetahui tata cara penulisan yang benar 

pada slip penyetoran maupun penarikan, hendaknya petugas Bank wajib 

membantu nasabah tersebut dengan memberikan pengarahan penulisan 

slip penyetoran ataupun slip penarikan. 

2. Dengan banyaknya kompetitor dari bank-bank lain yang juga menawarkan 

produk yang sama, maka pihak Bank lebih gencar memasarkan Produk 

Pendanaan (funding) TabunganKu iB. BTN KC Syariah Surabaya banyak 

mengadakan presentasi-presentasi guna memperkenalkan dan menawarkan 

TabunganKu iB kepada calon nasabah, hal ini biasanya diadakan dalam 

berbagai pameran. Adapun pameran yang telah diikuti oleh BTN Kantor 

Cabang Syariah Surabaya antara lain Bobo Fair, iB Vaganza (12 s/d 15 

Desember 2013), dan masih banyak lagi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

maka dalam Tugas Akhir ini diberikan saran guna membantu dalam permasalahan 
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yang di hadapi oleh BTN Kantor Cabang Syariah Surabaya. Berikut ini saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Bank, nasabah, maupun bagi pembaca : 

1. Pihak Bank dapat menempelkan contoh penulisan slip penyetoran dan slip 

penarikan pada meja pengambilan slip. 

2. Pihak Bank dapat memberikan delivery service yang artinya apabila calon 

nasabah menginginkan, maka calon nasabah tidak harus datang ke Bank, 

melainkan pihak Bank yang akan mendatangi calon nasabah tersebut 

(jemput bola). Hal demikian diharapkan mampu menarik minat calon 

nasabah pada BTN Kator Cabang Syariah dalam segi pelayanan yang 

diberikan. 

3. Pihak Bank harus lebih aktif dalam melakukan pendekatan berbagai 

produk yang ditawarkan khususnya produk pendanaan (funding) kepada 

masyarakat dengan menggunakan media massa sehingga masyarakat akan 

lebih mengetahui produk-produk yang ditawarkan. 

Demikian akhir dari Tugas Akhir ini serta saran-saran yang dapat 

disampaikan semoga berguna bagi kemajuan PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Surabaya, serta dapat menambah wawasan 

dan informasi dagi pembaca dan penulis. 
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