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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Pada bagian akhir dari pembahasan tugas akhir ini, penulis mengambil 

kesimpulan yang diperoleh berdasrkan dari hasil penelitian. Penulis juga memberikan 

saran-saran sebagai masukan, dengan harapan dapat dijadikan sebagai sumbang 

pemikiran bagi BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Bank Syariah terutama lembaga keuangan di sektor mikro Syariah adalah 

lembaga keuangan yang tujuannya untuk meninggalkan riba  dan untuk 

meningkatkan perekonomian menengah kebawah.Dengan demikian, 

penghindaran bunga yang diangap riba merupakan tantangan yang harus 

dihadapi oleh lembaga keuangan Syariah.Peran BPRS Ben Salamah Abadi 

Purwodadi mencoba untuk membantu mengerakan perekonomian menengah 

kebawah supaya meningkatkan pendapatan. 

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dalam meningkatkan perekonomian di 

sektor mikro pasti tidak mudah dikarenakan BPRS Ben Salamah Abadi 

Purwodadi adalah lembaga keuangan Syariah yang kurang begitu diminati 

oleh masyarakat. Kita dapat melihat ada beberapa Bank pada saat ini  
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yangmasing-masing mempunyai visi dan misi dalam meningkatkan 

perekonomian pada sektor mikro dann juga mempunyai strategi-strategi 

yamng digunakan untuk mewujudkan tujuannya tersebut. 

2. Pengaruh BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi. 

 Karena masih banyaknya kendala-kendala BPRS Ben Salamah Abadi 

Purwodadi dalam meningkatkan perekonomian disektor mikro yaitu : 

a. Nisbah Bank Syariah lebih besar dari pada bunga Bank Konvensional. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM). 

c. Pemahaman Masyarakat terhadap Bank Syariah. 

 Dan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi mempunyai solusi untuk 

mngatasi kendala-kendala yang ada yaitu: 

a. Mendekati Masyarakat. 

b. Memberikan pelayanan yang baik. 

c. Mengikuti pelatihan-pelatihan. 

 Dapat disimpulkan bahwa BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi 

mempunyai peran yang sangat baik dalam meningkatkan perekonomian di 

sektor mikro sangatlah bagus dan mampu bersaing dengan Bank 

Konvensional. 
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B. Saran-saran 

1. Upaya sosialisai yang lebih intensif lagi terutama dalam meningkatkan dan 

pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap produk dan sistem dari 

Peerbankan Syariah. 

2. Perlu adanya pengembangan dan memperluas jaringan kantor serta menambah 

jumlah unit usaha Perbankan Syariah di daerah lain. 

3. Meningkatkan upaya sosialisasi baik melalui media elektronik maupun cetak. 

Upaya ini dilakukan supaya masyarakat faham mengenai sistem dan produk 

Perbankan karaena masih ada persepsi dan pandangan masyarakat bahwasnya 

Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional. 

C. Penutup 

 Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur alhamdulilah 

kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dala penyelesaian Tuggas 

Akhir ini.Namun demikian penulis menyadari banyak kekurangan dan kesalahan 

dalam menyusun Tugas Akhir ini, maka dari itu penulis meminta kritik dan saran 

yang membangun demi perbaikan tugas akhir ini.Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penyusun khusunya dan pembaca pada umumnya. 

 


