
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis pada produk Tabungan iB 

Hasanah di Bank BNI Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tabungan iB Hasanah adalah produk simpanan atau investasi dana berdasarkan 

akad mudharabah atau wadiah yang sesuai dengan prinsip syariah dan 

mempunyai berbagai fasilitas untuk nasabah perorangan ataupun non-

perorangan dalam mata uang rupiah. Didalam tabungan iB Hasanah kita  juga 

diberikan berbagai fasilitas seperti Buku tabungan, BNI syariah card, dan 

layanan E-banking berupa sms banking, internet banking, dan phone banking. 

Didalam tabungan iB Hasanah kita juga mendapatkan bagi hasil bulanan dengan 

pembagian sebesar 22%. 

2. Berdasarkan tabel pada bab sebelumnya dapat diketahui bahwa saldoakhir tahun 

pada produk tabungan di Bank BNI Syariah mengalami perkembangan yang 

sangat tinggi terdapat pada tabungan iB Hasanah, terlebih pada tahun 2014 dan 

tahun 2015 terjadi perkembangan yang cukup signifikan pada produk tabungang 

iB Hasanah tersebut. Akan tetapi pada perkembangan jumlah nasabah tabungan 

iB Hasanah di BNI Syariah tidak selalu meningkat, terbukti pada tahun 2014 

jumlah nasabah tabungan iB Hasanah mengalami penurunan dan pada tahun 

2015 kembali mengalami peningkatan. 



 
 

3. Perhitungan bagi hasil Tabungan iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Cabang 

Medan dilakukan pada setiap akhir bulan. Nisbah bagi hasil Tabungan iB Hasanah 

tidak selalu sama setiap bulanya. Nisbah yang diberikan tergantung pendapatan bank. 

Untuk menerapkan akad mudharabah pada tabungan iB Hasanah (penentuan bagi 

hasil) mekanisme sebagai berikut : 

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil 

2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan 

3. Menentukan nisbah bagi hasil untuk bank dan nasabah 

4. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan 

Prinsip bagi hasil sangat penting ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah 

pihak untuk melakukan kesepakatan.PT. Bank BNI Syariah Cabang Medan 

menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi untung sebagai dasar bagi hasil. 

B. SARAN 

  Setelah melakukan penelitian terhadap produk tabungan iB Hasanah di Bank BNI 

Syariah, maka peneliti memberikan saran kepada Bank BNI Syariah dan peneliti lain yang 

akan menjadikan penelitian ini sebagai rujukan. 

1. Bagi Bank BNI Syariah 

 Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti 

mendapatkan hasil bahwa produk keunggulan Bank BNI Syariah yakni produk 

tabungan iB Hasanah terus mengalami perkembangan pada setiap tahunnya. Dengan 

hasil tersebut, hendaknya pihak Bank BNI Syariah selalu memberikan inovasi-inovasi 

baru terhadap setiap produk produknya dan juga memberikan even-even menarik agar 

masyarakat mempunyai ketertarikan untuk menabung dan nasabah tetap 

mempertahankan tabungannya. 

2. Bagi Peneliti Lain 

 Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang tabungan iB 

Hasanah hendaknya lebih mengembangkan penelitiannya dalam pendapat nasabah 

dan kepuasan nasabah, karena penelitian ini hanya sebatas karakteristik, 

perkembangan tabungan iB Hasanah , serta keunggulan dan bagi hasil. 


