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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilaksanakan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Prosedur pembukaan deposito mudharabah iB di 

BRISyari’ah, yaitu calon nasabah deposito harus menjadi 

nasabah di BRISyari’ah KC Pandanaran Semarang dengan 

membuka rekening Tabungan Faedah. Minimal deposito di 

BRISyari’ah KC Pandanaran Semarang sebesar Rp. 

2.500.000-,. Calon nasabah menentukan jangka waktu yang 

disediakan oleh bank dan menentukan sistem yang ada di 

deposito baik itu ARO (Automatic Roll Over) atau NONARO 

(Non-Automatic Roll Over). Isi formulir dengan lengkap 

sesuai dengan kondisi yang ada beserta ketentuan deposito 

dan akad deposito. Jika ada yang tidak nasabah pahami maka 

lebih baik bertanya kepada customer service. Ikuti dan 

tunggulah beberapa saat ketika customer service sedang 

membuka account . Deposito dinyatakan berhasil dan selesai 

proses pembukaannya ketika nasabah telah menerima bilyet 

sebagai bukti kepemilikan deposito tersebut. Simpan dengan 

baik bukti tersebut sebagai bukti kepemilikan. Bawa bukti 
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tersebut kembali jika nasabah akan melakukan pencairan dana 

deposito. 

2. Teknik bagi hasil deposito mudharabah iB di BRISyari’ah, 

menggunakan perhitungan equivalent rate. Equivalent rate 

hampir sama dengan nisbah artinya equivalent rate tersebut 

setara dengan nisbah. Equivalent rate setiap bulan berubah 

tergantung dari naik turunnya pendapatan bank, jika 

pendapatan bank naik maka equivalent rate juga naik begitu 

pula sebaliknya. Tetapi ketika penulis ingin mengetahui cara 

perhitungan equivalent rate tidak diperbolehkan karena ini 

merupakan salah satu rahasia bank. Bagi hasil diperoleh dari 

keuntungan bank perbulan tetapi prosedur bagi hasil tersebut 

masih ada ukuran atau standar yang sudah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia, dan tidak boleh melebihi suku bunga 

simpanan. Perhitungan bagi hasil juga dihitung setiap sebulan 

sekali. Rumus perhitungan bagi hasil deposito mudharabah 

BRISyari’ah iB yang simple, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok Deposito x Nisbah Bagi Hasil x Pajak 

12 Bulan 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilaksanakan, maka peneliti mempunyai saran-saran sebagai 

berikut : 

1. BRISyari’ah KC Pandanaran Semarang dalam melaksanakan 

prosedur bagi hasilnya, harus lebih berhati-hati dalam melihat 

standar return Bank Indonesia agar tidak melebihi jumlah 

return yang ditentukan oleh Bank Indonesia. 

2. Sebelum nasabah menandatangani akad mudharabah yang 

ada di produk deposito, sebaiknya lebih menjelaskan secara 

detail tentang akad mudharabah dan prosedur bagi hasil yang 

akan diperoleh nasabah yang sesuai dengan prinsip syari’ah. 

3. Untuk lebih meningkatkan promosi produk-produk yang ada 

di BRISyari’ah KC Pandanaran Semarang terutama pada 

produk deposito mudharabah iB yang memberikan banyak 

manfaat. 

4. Diharapkan BRISyari’ah KC Pandanaran Semarang 

kedepannya dapat lebih memberikan keyakinan terhadap 

orang awam yang belum mengerti secara detail tentang 

equivalent rate, yang orang awam tersebut masih menyebut 

equivalent rate dengan sebutan bunga, bisa dengan 

bersosialisasi. 

5. Diharapkan kinerja BRISyari’ah KC Pandanaran Semarang, 

bekerja secara transparan dan akuntabel yang terpenting 



115 

sesuai dengan syari’ah dan menjaga reputasi BRISyari’ah KC 

Pandanaran Semarang. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufiq, dan 

hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

(TA) ini. 

Terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak 

yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan Tugas 

Akhir (TA) ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan baik 

berupa do’a, materi maupun tenaga dan pikiran yang telah 

diberikan kepada peneliti mendapat balasan dan diterima sebagai 

amal saleh di hadapan Allah SWT. 

Peneliti menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir (TA) ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kesalahan 

dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi 

kelengkapan dan kesempurnaan Tugas Akhir (TA) ini.  

Peneliti berharap semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat  

memberikan manfaat bagi dunia perbankan sekaligus dapat 

menambah wawasan bagi para pembaca. Akhirnya, semoga Tugas 

Akhir (TA)  ini dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya 

dan bagi para pembaca umumnya. Aamiiin. 


