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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank Syariah Bukopin 

Cabang Darmo Surabaya yang telah diuraikan pada bab satu hingga bab empat, maka 

dapat diambil kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 

 Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, 

menyalurkan dana dalam bentuk kredit, serta melakukan pemberian jasa lainnya untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilakukan dengan sistem bunga. Bank 

Syariah sendiri merupakan solusi dari keraguan masyarakat atas larangan dalam 

penggunaan riba’ dalam ajaran Islam, yang pada sistem bank konvensional 

menggunakan bunga sebagai keuntungannya. 

1. Syarat untuk membuka pendanaan mudharabah adalah bila anda pribadi adalah 

 dengan menyerahkan fotocopy KTP, NPWP, dan membayar saldo pembukaan

 sesuai persyarataan serta untuk badan hokum menggunakan dokumen tambahan 

 berupa SIUP, ataupun surat ijin usaha lainnya. 

2. Tata cara pembagian bagi hasil yang berlaku pada Bank Syariah Bukopin Cabang 

 Darmo adalah dengan menunggu keputusan dari pusat melalui rapat ALCO yang 

 setiap bulannya berbeda dan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu Laba usaha, 

 Keadaan ekonomi Indonesia, Keputusan pemerintah melalu Bank Indonesia, 

 Persaingan Bank lain. 

3. Perbedaan akad wadiah dan akad mudharabah pada pendanaan Bank Syariah 
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Bukopin Cabang Darmo adalah wadiah menggunakan sistem bonus sedangkan, 

mudharabah adalah bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank. Besar kecil 

dari bonus serta bagi hasil tersebut ditentukan oleh Dewan rapat ALCO tiap 

bulannya. 

4. Hambatan yang dialami oleh Bank Syariah Bukopin adalah nama yang kurang 

 diketahui oleh masyarakat, dan solusi dari hambatan tersebut adalah Bank 

 memperkenalkan diri melalui pameran serta memberikan  pelayanan yang berbeda 

 dari bank lainnya. 

5. Keuntungan yang diperoleh dalam menyimpan dananya pada pendanaan 

 mudharabah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo adalah mendapat 

 persentase lebih tinggi daripada akad lain. 

 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan di Bank Syariah Bukopin Cabang Darmo serta yang telah dijelaskan pada 

bab-bab sebelumnya, untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan pada  Bank Syariah 

Bukopin dapat melakukan cara-cara sebagai berikut: 

1. Bank Syariah Bukopin dapat membuka cabang pembantu di tempat lain yang dapat 

 mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi serta sebagai sarana 

 mempermudah bagi calon nasabah. 

2.  Dapat menambah fasilitas berupa setor tunai melalui mesin dimana Bank Syariah 

 Bukopin hanya ada dua cabang di Surabaya. 

3. Dapat memperluas jaringannya, tidak hanya pada pameran namun juga pada 
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 sekolah maupun universitas yang bersifat umum. 

 

5.3 Implikasi Penelitian 

Berikut adalah implikasi untuk melakukan saran-saran diatas agar dapat dilaksanakan 

dengan baik: 

1. Mengingat cabang Bank Syariah Bukopin hanya ada dua di Surabaya, yakni 

 Cabang Darmo dan Cabang Pembantu HR Muhammad, maka calon nasabah akan 

 susah menjangkau apabila ingin melakukan pembukaan maupun transaksi. Dengan 

 adanya Cabang baru, akan memudahkan calon nasabah maupun nasabah yang akan 

 melakukan transaksinya. 

2. Bank Syariah Bukopin telah melakukan kerjasama dengan Bank Bukopin 

 konvensional dalam melakukan setoran maupun tarikan, tetapi dengan 

 perkembangan zaman yang makin maju, masyarakat ingin mendapatkan fasilitas 

 yang mempermudah dirinya. Menambah fasilitas berupa setor tunai melalui mesin 

 akan mempermudah nasabah maupun calon nasabah yang ingin menabung, 

 terutama bagi pekerja yang jam kerja kantor atau perusahaannya, sama seperti jam 

 kerja bank yang membuat nasabah maupun calon nasabah jarang ada waktu untuk 

 mendatangi banknya langsung. 

3. Bank Syariah Bukopin juga telah melakukan banyak kerjasama, akan tetapi 

 kebanyakan pada institusi yang berlandaskan agama Islam. Baiknya Bank Syariah 

 Bukopin juga menargetkan institusi yang bersifat umum agar peminatnya lebih 

bersifat universal. 
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