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BAB V 

PENUTUP 

 Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan beberapa hal. Selain itu dari hasil penelitian prosedur 

pelaksanaan tabungan Si Cerdas pada PT. Bank Y Surabaya, dapat memberikan 

saran agar dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. 

5.1  Kesimpulan  

 Dalam penggunaan tabungan Si Cerdas ada berbagai prosedur yang harus 

dilakukan oleh nasabah, antara lain : 

1. Prosedur pembukaan tabungan 

Nasabah yang ingin melakukan pembukaan tabungan si cerdas pada 

bank Y maka langkah yang harus dilakukan adalah nasabah datang ke 

bank untuk melakukan prosedur pembukaan tabungan. Setelah selesai 

melaksanakan prosedur tersebut nasabah akan mendapatkan buku 

tabungan dan juga ATM tabungan si cerdas. 

2. Penggunaan tabungan 

Dalam penggunaan tabungan nasabah memiliki fasilitas yang telah 

diberikan oleh bank yaitu ATM, Internet Banking, dan Mobile 

Banking. Nasabah dapat melakukan transaksi ke bank antara lain. 

Setoran, tarikan,dan  transfer. Selain itu nasabah juga dikenakan biaya 

dan juga suka bunga tabungan. 

3. Prosedur penutupan tabungan 
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Nasabah juga dapat melakukan penutupan rekening tabungan si cerdas 

dengan prosedur yang telah ditentukan oleh bank Y. 

4. Kendala yang dihadapi nasabah 

Kendala yang sering dihadapi nasabah pengguna tabungan si cerdas 

adalah ATM tertelan. Kehilangan ATM, dan juga ATM tidak dapat 

terdeteksi oleh mesin. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan 

menghubungi bank maupun mendatangi bank. 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian mengenai prosedur pelaksanaan tabungan Si 

Cerdas pada PT Bank Y Surabaya dan melihat permasalahan yang timbul dalam 

proses penggunaan tabungan Si Cerdas tersebut, maka saran – saran berikut 

diharapkan dapat berguna bagi PT Bank Y Surabaya antara lain : 

1. Melakukan sosialisasi tentang kartu ATM agar jika terjadi kerusakan pada 

kartu ATM atau terjadi kehilangan kartu ATM nasabah bisa langsung tau apa 

saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi sebagikan mesin ATM bank 

Y agar semakin diperbanyak agar nasabah tidak kesusahan ketika mencari 

mesin ATM Bank Y 
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