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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dikaji oleh penulis pada bab-

bab sebelumnya terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan tabungan wadiah 

dan tabungan mudharabah paling dominan terdapat pada faktor lokasi yang 

mana lokasi keberadaan Kantor Cabang BRI Syariah KC Tasikmalaya mudah 

dijangkau dan ditemukan oleh masyarakat Tasikmalaya. Lokasi Kantor 

Cabang BRI Syariah berdekatan dengan terminal angkutan umum, sehingga 

calon nasabah dan atau nasabah BRI Syariah KC Tasikmalaya tidak kesulitan 

untuk menjangkau dan atau mendatangi Kantor Cabang BRI Syariah di Kota 

Tasikmalaya.  

2. Faktor yang mempengaruhi nasabah menggunakan tabungan wadiah dan 

tabungan mudharabah paling dominan terdapat pada keringanan biaya dalam 

pembukaan rekening tabungan, dengan nominal yang sudah ditentukan oleh 

bank yaitu dengan Rp 100.000 nasabah sudah mendapatkan buku tabungan 

dan kartu ATM untuk tabungan faedah, dan dengan Rp 50.000 nasabah sudah 

mendapatkan buku tabungan untuk tabungan haji iB BRI Syariah.  
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3. Kelebihan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terdapat pada fitur 

yang ditawarkan oleh bank menarik nasabah dan memenuhi kebutuhan 

nasabah dalam menggunakan produk tabungan syariah dan keringanan biaya 

dalam melakukan transaksi. 

4. Kekurangan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terdapat pada 

kurangnya penempatan mesin ATM BRI Syariah di Kota Tasikmalaya serta 

minimnya pembagian hasil yang didapatkan oleh nasabah yang menggunakan 

akad mudharabah serta tidak adanya penentuan pemberian bonus yang 

diberikan oleh perbankan kepada nasabah tabungan wadiah. 

B. Saran   

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa ada beberapa saran yang perlu 

disampaikan untuk dijadikan pertimbangan, yaitu: 

1. Kepada masyarakat Tasikmalaya yang mayoritas muslim sebaiknya lebih giat 

mencari informasi tentang bank syariah dan produk yang ada di perbankan 

syariah. Dengan tujuan agar terhindar dari riba yang diharamkan dalam 

ajaran Islam.   

2. Kepada lembaga keuangan syariah sebaiknya lebih sering melakukan 

kegiatan yang bersangkutan dengan perbankan syariah seperti mengadakan 

acara syariah expo atau acara lainnya. Sehingga masyarakat Kota 

Tasikmalaya paham dan mengetahui keberadaan bank syariah di 

Tasikmalaya.  

3. Menambah fasilitas atau produk tabungan syariah yang lebih menonjol dan 

mampu menarik minat calon nasabah menjadi nasabah bank syariah. Serta 
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memperluas lokasi Kantor Cabang sehingga nasabah merasa puas dengan 

lokasi yang menyediakan sarana dan prasana yang memadai. Serta 

menambah jumlah Kantor Cabang yang lebih dekat dengan masyarakat. Serta 

memperbanyak penempatan dan atau keberadaan mesin ATM BRI Syariah.  

C. Penutup 

Dengan mengucapkan Alhamdullilah akhirnya penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadarai akan kekurangan penulisan skripsi 

ini diantaranya adalah kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang baru bagi 

pembaca serta menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di 

bidang perbankan di masa yang akan datang. Semoga Alloh SWT senantiasa 

memberi kelancaran pada setiap langkah menuju kebaikan.  

 


