BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Dalam

pengelolaan

dana

simpanan

tabungan

Taharah yang

dipraktekkan di BPRS PNM Binama Semarang, adalah tabungan simpanan
dalam bentuk rupiah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqoh yaitu
dalam penghimpunan dana kedudukan BPRS PNM Binama sebagai mudharib
(pihak yang mengelola dana) sedangkan sebagai pemilik dana atau shahibul
maal adalah penabung. Salah satu karakteristik dari tabungan taharah adalah
BPRS PNM Binama tidak menjanjikan pemberian hasil usaha yang di dapat
oleh nasabah tergantung pendapatan yang di peroleh BPRS dan juga tergantug
nominal saldo rata-rata rekening tabungan.
Dalam pengelolaan dana simpanan tabungan taharah memiliki
beberapa keuntungan sebagai berikut:
a. Aman karena dijamin LPS
b. Bebas biaya administrasi bulanan
c. Bagi hasil sesuai prinsip syariah
d. Layanan auto debet
e. Layanan pick up service
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B. Saran-Saran
Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian
yang dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:
1. BPRS PNM Binama
a. Alangkah baiknya BPRS PNM Binama membekali karyawan dengan
diikutkan seminar-seminar tentang perbankan syari’ah sehingga
memiliki SDM yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang
perbankan syari'ah.
b. Memperbanyak kantor cabang lagi, sehingga Masyarakat lebih
mempercayai bahwa BPR Syariah PNM Binama semakin berkembang.
c. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

terhadap

nasabah

guna

meningkatkan profesionalisme kerja para karyawan BPRS PNM
Binama.
2. Nasabah atau Masyarakat
a. Meningkatkan partisipasi nasabah dalam rangka ikut meningkatkan
kemajuan dan perkembangan BPRS PNM Binama Semarang.
b. Meningkatkan rasa kebersamaan berasaskan kekeluargaan tiap antar
nasabah.
C. Penutup
Rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan
penyusunan tugas akhir ini, kendatipun dalam bentuk sederhana.
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas ini masih banyak
kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan pembaca memberikan
koreksi demi perbaikan, penyempurnaan, dan pemanfaatan tugas akhir ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah
membantu dalam proses penyusuna Tugas Akhir ini.

