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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan yang telah dijelaskan  di atas, penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam pengelolaan dana simpanan tabungan taharah yang di terapkan 

di BPRS PNM Binama Semarang, sudah sesuai dengan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang mereka terapkan, sebenarnya sama seperti 

yang sudah diterapkan pada bank-bank syariah pada umumnya, yang 

sudah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perbankan di 

Indonesia. 

Namun ada sedikit pelanggaran yang di lakukan BPRS PNM Binama 

yaitu: penarikan uang tabungan yang tidak  bisa dilakukan sewaktu-

waktu harus ada konfirmasi/pemberitahuan dulu dari nasabah. 

2.   Alasan mengapa tabungan taharah paling banyak diminati di BPRS 

PNM Binama, karena: 

1. Mendapatkan undian berhadiah setiap bulan 

2. Bebas biaya administrasi bulanan 

3. Layanan auto debet  

4. Layanan pick up service 

5. Aman karena dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan 
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B. Saran  
Sesuai dengan judul Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. BPRS PNM Binama 

a. Alangkah baiknya BPRS PNM Binama membekali karyawan 

dengan dilakukan seminar-seminar tentang perbankan syariah 

sehingga memiliki SDM yang punya latar belakang disiplin 

keilmuan perbankan syariah. 

b. Memperbanyak kantor kas lagi, sehingga masyarakat lebih 

mempercayai bahwa BPRS PNM Binama semakin berkembang. 

c. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah guna 

meningkatkan profesionalisme kerja para karyawan BPRS PNM 

Binama Semarang. 

2. Nasabah atau masyarakat 

a. Meningkatkan partisipasi nasabah dalam rangka ikut meningkatkan 

kemajuan dan perkembangan BPRS PNM Binama Semarang. 

b. Meningkatkan rasa kebersamaan berasaskan kekeluargaan setiap 

nasabah. 
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C. Penutup 

 Rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah 

SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tugas akhir ini, kendatipun dalam bentuk sederhana. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih 

banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan pembaca 

memberikan koreksi demi perbaikan, penyempurnaan, dan pemanfaatan 

tugas akhir ini. 

 Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah 

membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. 

 


