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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas mengenai 

Analisis Produk Tabungan Batara iB berbasis akad wadi’ah di 

Bank BTN Syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabungan Batara iB merupakan salah satu produk 

penghimpunan dana dari Bank Tabungan Negara Syariah berupa 

tabungan dengan menggunakan akad wadi’ah yad al dhamanah 

(titipan), sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan 

menggunakan akad syariah, bank tidak menjanjikan bagi hasil 

tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan 

bersaing bagi nasabah, penarikannya dapat dilakukan sewaktu-

waktu, menurut syarat yang disepakati. Pembukaan rekening 

Tabungan Batara iB perorangan dapat dilakukan dengan cara 

mengisi formulir pembukaan rekening dan melampirkan fotocopy 

identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin 

Mengemudi (KTP/SIM), Paspor yang dibuktikan dengan Kartu 

Izin Menetap Sementara (KIMS) yang masih berlaku. Sedangkan 

untuk lembaga dapat mengisi formulir rekening tabungan, 

Melampirkan fotocopy identitas diri seperti Kartu Tanda 

Penduduk, Surat Izin Mengemudi (KTP/SIM), Paspor yang 

dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) yang 
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masih berlaku pejabat yang berwenang, Melampirkan Akta 

Pendirian Perusahaan, Melampirkan Surat Izin Usaha atau izin 

lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain 

dengan SIUP, TDP, SITU. 

Penyetoran Tabungan Batara iB dapat dilakukan secara 

langsung maupun jemput bola. Secara langsung, yakni nasabah 

datang langsung ke Kantor Bank BTN Syariah, sedangan jemput 

bola yakni dengan ini nasabah tidak perlu mendatangi ke Kantor 

Bank BTN Syariah, melainkan pihak bank yang mendatangi para 

nasabah yang akan bertransaksi. Penyetoran dapat dilakukan 

siapapun dengan mencantumkan nama nasabah dan nomor 

rekening nasabah. Untuk penarikan Tabungan Batara iB, Setiap 

penarikan tabungan, penyimpan diwajibkan menunjukan buku 

atau warkat tabungan. Penarikan tabungan dapat dilakukan secara 

bebas dan setiap saat selama hari dan jam kerja loket pada Kantor 

BTN Syariah. Adapun jumlah saldo yang harus disisakan di Bank 

minimal sebesar Rp 50.000. Jika dalam pengambilan rekening 

yang dilakukan bukan oleh pemilik rekening tabungan atau wali 

yang telah di daftarkan ke Bank maka harus melampirkan surat 

kuasa penarikan dengan dilengkapi materai dan kartu identitas 

asli dari pemberi dan penerima kuasa. 

Ada beberaapa alasan nasabah Bank BTN Syariah 

Semarang lebih memilih prosuk Tabungan Batara iB 

dibandingkan dengan produk yang lainnya: 
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a. Karena dengan setoran yang kecil yaitu Rp. 50.000,- 

nasabah sudah mendapatkan produk Tabungan Batara iB di 

Bank BTN Syariah. 

b. Karena produk Tabungan Batara iB yang menggunakan 

akad wadi’ah, dapat memikat nasabah, yang tiap bulannya 

mendapatkan bonus sesuai ketentuan Bank BTN Syariah. 

c. Karena marketing Bank BTN Syariah lebih sering 

memasarkan produk Tabungan Batara iB dibandingkan 

dengan produk yang lain.  

 

B. Saran 

Beberapa saran yang yang penulis sampaikan kepada Bank 

Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Semarang, berupa : 

1. Untuk lebih ditingkatkan sosialisasi baik melalui media 

interpersonal (tokoh agama Islam), perguruan tinggi dan 

promosi melaui media elektronik maupun media cetak. 

Sosialisasi ini diharapkan akan memberikan gambaran 

yang jelas mengenai sistem dan produk bank syariah. 

2. Mengikuti workshop maupun short course mengenai 

perbankan syariah, yang diharapkan dapat menambah 

wawasan, serta ketrampilan serta kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh Bank BTN Syariah Kantor 

Cabang Semarang. 

3. Pemasaran yang gencar terhadap produk-produk yang 

dimiliki Bank Tabungan Negara Syariah, serta 
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meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, 

nyaman, dan amanah. 

 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan ridha-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

Tugas Akhir ini denganbaik. Penulis mengakui bahwa Tugas 

Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan 

kemampuan penyusun, maka saran dan kritik sangat penulis 

harapkan untuk memperbaiki penelitian yang akan datang. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis 

khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai masukan dan 

bahan kritikan yang sifatnya membangun di masa yang akan 

datang. 


