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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh 

seperti yang telah didiskrispsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Sistem transaksi Deposito Mudharabah di BPRS Suriyah Cabang 

Semarang menggunakan akad mudharabah muthlaqah, dengan cara 

nasabah datang ke BPRS Suriyah, mengisi formulir pembukaan rekening 

deposito mudharabah dan melengkapi syarat-syarat yang sudah  

ditentukan oleh customer service, kemudian menyerahkan slip setoran 

beserta sejumlah uang yang akan di depositkan ke teller dan customer 

service mencetak dan meyerahkan bilyet deposito ke nasabah sebagai 

tanda bukti kepemilkan rekening deposito mudharabah.  

2. Proses tahapan perhitungan bagi hasil yang diterapkan di BPRS Suriyah 

Cabang Semarang dimulai dengan, menghitung saldo rata-rata semua 

jenis dana simpanan dan jenis penyaluran dana, menghitung pendapatan 

distribusi bagi hasil kemudian mencari jumlah pendapatan yang dibagi 

hasilkan menurut masing-masing jenis simpanan, menetapkan nisbah 

(rasio) bagi hasil untuk masing-masing dana, menghitung pendapatan 

porsi nasabah dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan 

dibagikan dengan nisbah (rasio) untuk setiap jenis simpanan bonus dan 

bagi hasil, menghitung rate of return perbulan 
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Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan di BPRS Suriyah Cabang 

Semarang menggunakan prinsip revenue sharing, artinya BPRS Suriyah 

memperoleh pendapatan dari pihak yang melakukan pembiayaan (debitur) 

dan BPRS Suriyah langsung mendistribusikan kepada pemilik dana 

(deposan/ shahibul maal) melalui bagi hasil yang telah disepakati tanpa 

kurangi beban biaya operasional bank. dalam pembayaran bagi hasil 

kepada nasabah dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito 

mudharabah, perhitungan bagi hasil deposito dilakukan dengan 

berdasarkan dari perhitungan distribusi hasil usaha pada bulan yang lalu 

sehingga dalam perhitungannya mempergunakan indikasi rate atau 

equivalent rate, maka dipergunakan hasil perhitungan pada bulan 

sebelumnya. 

4.2. Saran-saran 

Saran-saran yang hendak penulis sampaikan adalah sebagi berikut: 

1. BPRS Suriyah Cabang Semarang diharapkan mampu mempertahankan 

nasabah yang telah ada dan dapat meningkatkan lagi jumlah nasabah 

sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang 

terbaik. 

2. Meningkatkan teknologi yang akan mendukung dalam pengelolaan dan 

perkembangan BPRS Suriyah Cabang Semarang. 

3. Menunjukkan kepada nasabah bahwa BPRS Suriyah Cabang Semarang 

mengaplikasikan operasional sesuai dengan syari’ah. 
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4. Bisa membuktikan kepada nasabah bahwa simpanan yang dikelolanya 

amanah, barokah dan professional. 

4.3. Penutup  

Akhirnya dengan berkat dan rahmat Allah SWT, penulis mampu 

menyelesaikan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa tak 

ada gading yang tak retak, banyak kesalahan dan kekurangan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini baik dalam penggunaan bahasa maupun isinya. 

Hal ini merupakan kekhilafan dan kelalaian penulis dan kebenaran hanya pada 

Allah SWT saja. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta masukan akan 

penulis jadikan pelajaran yang berharga untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

Akhirnya syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah SWT 

yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya 

kepada seluruh umat-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan ridho-Nya. Amin. 


