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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Produk SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka) diperuntukan untuk 

anggota yang ingin mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan 

dengan simpanan biasa, namun dengan jangka waktu yang lebih lama karena 

tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Pembukaan SISUKA sama dengan 

pembukaan rekening simpanan yang lain, hanya saja jika simpanan lain, 

anggota akan diberi buku tabungan namun kepada anggota yang membuka 

SISUKA diberi warkat. 

2. Metode perhitungan bagi hasil SISUKA yang digunakan oleh KSPPS 

Binama  adalah metode Revenue Sharing / bagi pendapatan. Dengan 

penggunaan metode tersebut nasabah simpanan lebih diuntungkan karena 

hasil pendapatan riil yang dibagikan tanpa dikurangi biaya apapun. Akan 

tetapi hal tersebut bisa merugikan KSPPS Binama itu sendiri, karena Harga 

Pokok Penjualan (HPP) dipikul sendiri oleh KSPPS. Produk SISUKA 

tersebut mempunyai nilai bagi hasil yang besar dibanding dengan produk 

simpanan yang lain, dan itu bisa dilihat dari porsi nisbah yang tertera. Produk 

SISUKA sangatlah cocok sebagai opsi pemilihan program investasi jangka 

panjang karena produk tersebut bisa diahli wariskan.  

B. SARAN – SARAN 

1. Hukum, fatwa dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

yang dibuat oleh DSN-MUI maupun pemerintah hendaknya selalu dijadikan 

landasan sehingga dalam melakukan operasinalnya tidak keluar dari hukum 

yang berlaku 

2. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, KSPPS Binama hendaknya 

melakukan sosialisai secara continue kepada masyarakat untuk mengenalkan 

produk dan operasionalnya yang sesuai dengan syari’ah. 

3. Membekali karyawan dengan diikutkan seminar-seminar tentang 

perbankan syari’ah sehingga memiliki SDM yang memiliki latar belakang 

disiplin keilmuan bidang perbankan syari'ah. 
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4. Mampu meyakinkan masyarakat, bahwa KSPPS Binama akan tetap eksis 

sampai generasi-generasi kemudian, sehingga peserta SISUKA tidak ragu 

untuk menyimpan dananya lebih lama lagi di KSPPS Binama. Dan juga 

produk SISUKA akan lebih banyak pesertanya baik individu dan juga 

lembaga/perusahaan. 

5. Memperbanyak kantor cabang lagi, sehingga Masyarakat lebih 

mempercayai bahwa KSPPS Binama semakin berkembang. 

C. PENUTUP 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur 

alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas rahmat, taufik serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 

semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis 

agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi 

perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah  

membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap semoga 

Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para 

pembaca, serta semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya 

robbal’alamin. 

 

 

 


