
BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang Deposito 

Syariah Mandiri Dollar di Bank Syariah Mandiri, dapat diambil kesimpulan: 

1. Prosedur pelaksanaan Deposito Syariah Mandiri Dollar yaitu nasabah 

yang hendak melakukan pembukaan deposito akan mendapat penjelasan 

mengenai Deposito Syariah Mandiri Dollar dari petugas, kemudian 

petugas melakukan penginputan secara komputerisasi berdasarkan 

identitas diri nasabah yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) serta 

meminta informasi yang diperlukan sebagai data nasabah, selanjutnya 

nasabah melakukan penyetoran dana yang akan dipositokan kepada teller 

baik berupa tunai maupun non tunai (kliring, inkaso). Nasabah akan 

mendapatkan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan deposito di Bank 

Syariah Mandiri. Pencairan Deposito Syariah Mandiri Dollar pada 

prinsipnya hanya dapat dilakukan ketika jatuh tempo, dan tanpa dikenakan 

biaya apapun dengan cara menunjukkan bilyet deposito yang telah jatuh 

tempo di Bank Syariah Mandiri tempat pembukaan deposito.  

2. Nasabah akan memperoleh bagi hasil dengan porsi/nisbah yang telah 

ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 16% dari seluruh jumlah 

pendapatan yang didapatkan bank yang dibagihasilkan untuk Deposito 

Syariah Mandiri Dollar setelah dibagi dengan jumlah Deposito Syariah 

Mandiri Dollar yang ada di Bank Syariah Mandiri. Bagi hasil akan 
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diberikan setiap bulan melalui rekening yang digunakan untuk 

penampungan bagi hasil yang dikehendaki nasabah atau akan diberikan 

saat deposito jatuh tempo.  

3. Nasabah dapat melakukan jual beli valas sesuai kurs yang berlaku saat itu 

apabila nasabah yang hendak melakukan deposito belum memiliki mata 

uang Dollar Amerika, atau bahkan nasabah yang hendak mencairkan 

Deposito Syariah Mandiri Dollar yang telah jatuh tempo dalam bentuk 

rupiah beserta bagi hasilnya.  

 

B. Saran  

Saran-saran yang hendak penulis sampaikan di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bank Syari’ah Mandiri diharapkan mampu mempertahankan nasabah yang 

telah ada dan dapat meningkatkan lagi jumlah nasabah sebanyak mungkin 

dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.  

2. Mencari dan mengelola sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan 

berbasis syari'ah yang kompeten. 

3. Bank Syari’ah Mandiri diharapkan dapat menambah jumlah kantor cabang 

agar lebih merata keberadaannya di Indonesia karena banyaknya potensi 

Indonesia yang belum terjamah oleh bank syari'ah. 
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C. Penutup  

Alhamdulillahirobbil'alamin, Dengan segala kerendahan hati penulis 

panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini tanpa adanya halangan yang berarti. Penulis 

menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.  

Saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini dan demi 

pembelajaran bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. Semoga 

tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca 

yang budiman pada umumnya. Amin. 


