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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai produk penghimpunan 

dana Tabungan iB Tasya Wadi’ah di BPRS Suriyah, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Aplikasinya wadi’ah yad adh-dhamanah  dapat digambarkan dalam 

skema sebagai berikut ini:  

 

 

Keterangan  

  Dengan konsep al-wadiah yad adh-dhamanah, pihak yang 

menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang 

yang dititipkan. 
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  Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari 

pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam 

bentuk bonus. 

Berdasarkan akad wadi’ah, sebagai imbalan kepada pemilik dana 

sampingan jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh bonus 

sebesar 3,46%. pertimbangan BPRS Suriyah memberikan bonus 3,46% 

antara lain: 

1). Berdasarkan pendapatan bank tiap tahun. 

2). Tarif  bonus wadi’ah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank 

sesuai ketentuan. 

BPRS Suriyah mempunyai asumsi bahwa BPRS Suriyah dapat meningkatkan 

dan menurunkan presentase bonus Tabungan iB Tasya Wadi’ah 

tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat 

dari hasil penyaluran dana.  

2. Kelebihan dan Kelemahan Tabungan iB Tasya Syari’ah Pelajar:  

a. Kelebihan Produk ini adalah: 

- Ditabungan iB Tasya Pelajar ini pertahun mendapatkan Bonus 

sebesar 3,46 % pertahun. 

- Untuk melatih anak sejak dini mengatur keuangannya mulai 

dari anak TK, SD. 

- Tabungan iB Tasya Pelajar minimal menabung Rp. 5000,-. 



61 

 

 

 

b. Kelemahan produk ini adalah: 

- Mendapatkan potongan Rp. 500,- perbulan. 

- Kepercayaan msyarakat untuk BPRS kurang karena belum 

mempunyai ATM sendiri. 

4.2 Saran  

 Meskipun dirasa cukup baik dalam pelaksanaan operasional 

produk Tabungan iB Tasya Wadi’ah, namun masih terdapat kelemahan 

yang yang harus diminimasir. Setelah peneliti melaksanakan penelitian, 

menganalisis, dan menyimpulkan , maka ada beberapa saran, diantaranya: 

1. Produk-produk tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip syari’ah 

harus dipertahankan dan dikembangkan. 

2. Melakukan sosialisasi yang menarik agar banyak masyarakat yang 

menabung. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan produk tabungna agar lebih menarik 

customer. 

 

4.3 Penutup  

 Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan baik. 

 Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa petugas akhir ini masih jauh 

dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan 

juga pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena dengan kerendahan 
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hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif 

untuk penelitian berikutnya. 

 Kemudian penulis mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, 

kepada semua pihak yang membantu terselesainya tugas akhir ini. 

Harapan penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi semua serta 

dapat memberikan manfaat bagi semua serta dapat memberikan 

sumbangan yang positif bagi kemajuan lembaga keuangan syari’ah. 

Amin 


