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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang prosedur 

pembukaan dan penutupan rekening tabungan mudharabah di PT BPRS PNM 

Binama Semarang, dapat diambil kesimpulan: 

1. Tabungan harian mudharabah adalah tabungan berdasarkan prinsip 

mudharabah mutlaqah yang disediakan bagi anda. Dengan prinsip ini, 

tabungan anda diperlakukan sebagai investasi dan BPRS PNM Binama 

memanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada 

masyarakat secara proporsional sesuai Syariah. Hasil usaha pembiayaan ini 

dibagi antara nasabah dengan BPRS PNM Binama sesuai porsi (nisbah) 

yang disepakati di muka. Pembukaan dan penutupan rekening tabungan 

oleh nasabah dimulai dari customer service, dan disampaikan secara lisan 

untuk membuka ataupun menutup rekening. Secara garis besar tidak ada 

perbedaan prosedur pembukaan tabungan harian mudharabah dengan 

produk tabungan lainnya di BPRS PNM Binama. 

2. Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana 

investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dimana dana 

rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap 
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tanggal dibagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil. Dan penyerahan 

bagi hasil langsung di debet ke tabungan nasabah. 

B. Saran 

Beberapa saran yang penulis sampaikan kepada: 

1. PT BPRS PNM Binama 

a. Untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik melalui media 

interpersonal, perguruan tinggi, dan promosi media elektronik dan 

media cetak. Sosialisasi ini diharapkan akan memberikan gambaran 

yang jelas mengenai sistem dan produk perbankan syariah terutama 

pada PT. BPRS PNM Binama. 

b. Mengikuti seminar mengenai perbankan syariah, dengan harapan 

dapat menambah wawasan, ketrampilan, serta kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh PT. BPRS PNM Binama. 

c. Untuk lebih menyempurnakan produk-produkya terutama pada 

Tabungan Harian Mudharabah. 

2. Nasabah 

a. Untuk lebih sering menabung supaya mendapatkan poin banyak dan 

memperoleh hadiah undian yang diinginkan. 

b. Agar lebih mengetahui produk-produk bank syariah dan 

mempercayakan untuk menabung ataupun mengajukan pembiayaan 

berdasarkan akad yang dikehendaki. 
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C. Penutup 

Demikianlah penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas 

Akhir ini memberi manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya. 


