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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Setoran awal pada KJKS BINAMA ataupun Lembaga Keuangan 

Syariah lainnya berbeda, karena setoran awal untuk pembukaan rekening 

disesuaikan dengan kebijakan yang ditentukan oleh masing-masing Lembaga 

Keuangan Syariah tersebut. Pelayanan jemput bola atau collecting ini menjadi 

salah satu kelebihan yang diberikan oleh KJKS BINAMA dalam transaksi 

penerimaan setoran dan penarikam. Setoran minimal yaitu sebesar Rp 

2.000,00 dan tidak mempunyai batas maksimal dalam penerimaan setoran. 

Dalam penarikan KJKS mewajibkan mitra untuk menyisakan saldo minimal 

Rp 10.000. Hal ini bertujuan, agar rekening tabungan mudharabah 

"SIRELA” tetap memperoleh bagi hasil walaupun rekening tersebut tidak 

pernah disetor. 

Dalam perhitungan bagi hasil, besar kecilnya bagi hasil yang 

diperoleh mitra tergantung pada pendapatan yang di peroleh KJKS BINAMA. 

Mekanisme penutupan tabungan mudharabah “SIRELA” memiliki kebijakan 

penutupan rekening tabungan yang tidak dapat diwakilkan, hal ini bertujuan 

agar mencegah terjadinya penipuan. Penipuan ini bisa terjadi bila ada 

seseoarang mengaku sebagai yang diberi amanat oleh pemilik rekening 

tabungan tersebut 
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4.2  Saran-Saran 

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini maka 

penulis akan memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlunya meningkatkan mutu pelayanan kepada mitra, mengingat 

banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang bermunculan saat ini. 

2. Pihak KJKS BINAMA sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi tentang 

Lembaga Keuangan syari'ah dalam pengajian-pengajian masjid maupun 

kampung-kampung, selain itu mengadakan kunjungan pada tokoh-tokoh 

masyarakat, pondok pesantren sekitar, ataupun lembaga-lembaga lainnya. 

3. Perlu adanya variasi dalam pelayanan seperti menyediakan jajanan pasar 

satu bulan sekali bagi mitra yang datang langsung ke kantor KJKS 

BINAMA, yang bertujuan agar tingkat collecting bisa berkurang. 

4.3 Penutup 

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan Ridho-

Nya, memberikan lindungan dan bimbingannya dan memberikan kasih 

sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis 

menyadari bahwa Tugas Akhir ini berada ditangan pembaca ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh 

karena itu, penulis dengan rendah hati mengharap saran konstruktif demi 

melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Semoga karya sederhana ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan masyarakat umumnya sebagai 

masukan dan kritikan yang sifatnya membangun di masa yang akan datang. 


