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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan 

kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan modal 

yang kuat maka keberadaan bank akan diakui masyarakat dan lembaga 

penjamin kesehatan bank.  

Berdasarkan pembahasan sistem permodalan Bank Syariah (studi kasus 

di PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi), penulis menyimpulkan sebagai 

berikut : 

1. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dilihat dari sisi permodalan sudah 

memiliki modal yang kuat karena sudah sesuai dengan PBI 

No.6/17/PBI/2004 tentang Pendirian BPR Syari’ah yaitu sekurang-

kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). 

2. ATMR BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi bulan Desember 2013 

mengalami penurunan dari bulan Desember 2012. Hal ini dikarenakan 

ada perubahan jumlah nilai nominal aktiva neraca baik kenaikan maupun 

penurunan. 

3. CAR BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi pada bulan Desember 2013 

diatas 8% (24,38%) mengalami peningkatan dari bulan Desember 2012 

(13,00%) maka PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dikategorikan 

sehat. 
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B. Saran 

PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi memiliki permodalan yang 

cukup kuat sehingga dikategorikan sehat. Meskipun ada beberapa 

kekurangan. Oleh karena itu manajemen permodalan pada hakikatnya 

sangatlah penting sebagai penopang untuk berjalannya sebuah bank. Maka 

sebagai mahasiswa kita patut memahami lebih dalam sebagai bekal 

dikemudian hari. Adapun usaha untuk meningkatkan perkembangan BPRS 

Ben Salamah Abadi Purwodadi sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu 

memperhatikan beberapa hal antara lain : 

1. PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi perlu meningkatkan kualitas 

pelayanan terhadap nasabah guna meningkatkan profesionalisme kerja 

para karyawan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi. 

2. Direktur yang merangkap jabatan bidang yang berbeda di PT. BPRS Ben 

Salamah Abadi Purwodadi karena hendaknya di tindaklanjuti dengan 

memberikan jabatan pada pegawai yang benar-benar kompeten di 

bidangnya. 

3. Ada produk-produk Bank yang belum termanfaatkan nasabahnya 

misalnya Qardh. Sebaiknya Qardh disosialisasikan kepada nasabah. 

4. Dengan banyaknya pesaing sejenis hendaknya PT. BPRS Ben Salamah 

Abadi Purwodadi meningkatkan hubungan yang baik dengan masyarakat 

wilayah kabupaten Grobogan pada khususnya dan masyarakat luas pada 

umumnya.  
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C. Penutup 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan 

kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas 

Akhir dengan baik dan lancar. Laporan ini dibuat sebagai bahan pelengkap 

untuk menyelesaikan studi di program Diploma 3 jurusan Perbankan Syariah. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penyusun. 

Namun semoga kekuraangan ini menjadikan pengalaman bagi penulis agar 

lebih giat dalam menempuh ilmu lagi. 

Masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat dinantikan penulis 

untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat dan ada hikmahnya khususnya bagi penulis. Amin. 

  
 


