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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan di PD. BPR Bank Derah 

Lamongan tentang pembukaan Tabungan Simapan penulis menemukan 

beberapa  temuan yang mencakup tentang prosedur pelaksanaan pembukaan 

tabungan simapan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019. Pada saat 

penelitian tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber 

secara langsung dan pertanyaan yang diajukan mendapatkan jawaban secara 

rinci dan jelas sesuai dengan ketentuan bank.  

Setelah penelitian dilakukan pada PD.BPR Bank Daerah Lamongan, 

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa syarat dan ketentuan untuk calon nasabah Tabungan 

Simapan baik yang secara perorangan dan badan hukum. 

2. Terdapat fasilitas – fasilitas yang akan diperoleh oleh nasabah ketika 

membuka Tabungan Simapan seperti kotak simapan, jemput bola, kartu 

ATM, gebyar undian simapan dan biaya administrasi bulanan rendah.  

3. Terdapat prosedur pelaksanaan Tabungan Simapan yang terbagi menjadi 

empat tahapan yaitu langkah – langkah pembukaan rekening, penyetoran, 

penarikan dan penutupan rekening Tabungan Simapan pada PD BPR Bank 

Daerah Lamongan. 
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4. Perhitungan bunga Tabungan Simapan berupa perhitungan berdasarkan 

saldo harian dan dibayarkan setiap diakhir bulan.  

5.2 Saran  

Setelah melakukan penelitian pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan ada 

beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain : 

1. Apabila dikemudian hari terdapat peneliti yang ingin melakukan penelitian 

dengan judul yang sama yaitu Prosedur Pembukaan Tabungan Simapan 

maka diharapkan kepada peneliti tersebut untuk mencari tempat penelitian 

Bank lain supaya ada yang membedakan prosedur dan pelaksanaan yang 

dilakukan oleh bank tersebut. 

2. Apabila ingin melakukan penelitian pada PD. BPR Bank Daerah agar 

melakukan penelitian dengan judul yang lain seperti Tabungan Haji, 

Tabungan Umum, Tabungan Utama dan Tabunganku atau judul yang 

lainnya karena PD. BPR Bank Daerah Lamongan mempunyai profil usaha 

yang banyak. 

5.3 Implikasi Penelitian 

Setelah melakukan penelitian di Perusahaa  Daerah BPR Bank Daerah  

Lamongan Ada beberapa saran yang inigin penulis sampaikan untuk membantu 

kelancaran untuk produk ini antara lain :   

1. Menurut hasil penelitian cara Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah 

Lamongan dalam menggaet nasabah sudah cukup baik yaitu dengan 

adanya Kuis Simapan yang diadakan setiap 2 kali dalam satu tahun dengan 

bermacam – macam hadiah yang menarik namun promosi harus tetap 



60 
 

 

ditingkatkan baik melalui televisi, radio dan koran karena tabungan 

simapan adalah produk unggulan dari PD. BPR Bank Daerah Lamongan 

agar tidak kalah saing dengan produk unggulan bank lain. 

2. Penambahan mesin ATM di tiap – tiap kantor kas kecamatan dikarenakan 

Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Lamongan baru memiliki dua buah 

mesin ATM yang terletak di kantor induk yaitu Jl. Panglima Sudirman No. 

56 Lamongan dan Halaman Parkir Plaza Lamongan Jl. KH. Hasyim 

Asyari.  
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