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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan masalah mengenai “ Prosedur Pembukaan 

Deposito iB di Bank Syariah Bukopin Cabang Waru Sidoarjo “. Maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ketentuan umum yang harus dilengkapi calon nasabah atas nama 

perseorangan dalam pengajuan pembukaan deposito iB adalah kartu 

identitas asli (WNI) dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) bagi 

warga negara asing (WNA), sedangkan bagi badan usaha adalah 

memperlihatkan identitas diri masing-masing pengurus perusahaan dan 

menyerahkan bukti fotocopynya dan menyerahkan fotocopyannya, 

memperlihatkan akte pendirian dan menyerahkan fotocopyannya dan 

perubahan yang terakhir serta keterangan insuransi yang berwenang 

seperti : fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), fotocopy 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotocopy akte pendirian. 

2. Setoran awal pada penempatan deposito ib adalah Rp. 1.000.000,- 

(satu juta rupiah) untuk perseorangan dan badan usaha. 

3. Pembayaran nisbah bagi hasil dapat dilakukan setiap bulan atau pada 

saat jatuh tempo 
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4. Bagi hasil dapat diambil secara tunai, transfer kerekening manapun 

atau disimpan kembali ke pokok deposito 

5. Deposito ib dapat dilakukan perpanjangan otomatis dengan instruksi 

nasabah atau tanpa ada konfirmasi dengan system Automatic Rool 

Over (ARO) 

6. apabila dicairkan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan 

Denda/penalty pencairan sebelum jatuh tempo :nominal s/d Rp 

100.000.000 : Rp 25.000, nominal Rp 100.000.001 s/d Rp 1M : Rp 

50.000, nominal > Rp 1M : Rp 100.000 

7. Apabila pemilik deposito ib meninggal dunia maka kepemilikan 

deposito ib dapat diwariskan ke ahli waris yang telah ditunjuk. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat disampaikan oleh penyusun bagi Bank Syariah Bukopin 

Cabang Waru Sidoarjo berdasarkan pembahasan yang ada adalah : 

 1. Pihak Bank Syariah Bukopin senantiasa selalu menghubungi pihak 

nasabah setiap akan jatuh tempo dan melakukan konfirmasi 

sebelumnya apabila dananya tidak dilakukan pencairan maka akan 

dilakukan ARO (Automatic Rool Over) 

 2. Bank Syariah Bukopin cabang waru sidoarjo memberikan bagi hasil 

yang lebih tinggi di banding di bank lain sehingga dapat menjaga 

loyalitas dan hubungan baik dengan deposan serta dapat 
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mempercayakan penuh penempatan dananya pada bank syariah 

bukopin cabang waru sidoarjo. 
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