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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah 

dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Gambaran umum dalam Tabungan BTN Batara iB dan Tabungan 

BTN Prima iB pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Syariah Banjarmasin, produk tersebut sudah sesuai dengan 

syariat Islam, yaitu pada saat pembukaan rekening, sudah ada 

negosiasi yang dibuat, disetujui dan dan ditandatangani oleh nasabah 

yang sebelumnya belum mengetahui syarat dan ketentuan yang telah 

ditetapkan bank sebagaimana polmulir aplikasi pembukaan rekening. 

Akad yang digunakan wadi’ah yad dhamanah pada Tabungan BTN 

Batara iB. Sedangkan akad yang digunakan Mudharabah mutlaqah 

Tabungan Prima iB. dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 

02/DSN/-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 

2. Kekurangan dan kelebihan dari Tabungan BTN Batara iB dan 

Tabungan BTN Prima iB pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin adalah dari kedua produk 

tersebut sama produk tabungan, syarat pembukaan rekeningnya sama 

biaya ganti buku, tutup rekening, biaya administrasi rekening pasif, 

dan saldo dibawah minimum juga sama. Yang membedakannya, 

adalah akad dari kedua produk tersebut penyetoran pembukaan 
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rekening berbeda. Tabungan BTN Batara iB untuk keperluan sehari-

hari dapat diambil kapan saja, karena menggunakan akad wadi’ah yad 

dhamanah (titipan). Disamping itu penyetoran pembukaan tabungan 

lebih kecil. Adapun Tabungan Prima iB sangat digunakan untuk 

keperluan  sehari-hari dan investasi karena menggunakan akad 

mudharabah mutlaqah (investasi), penyetoran awalnya lebih besar 

dibandingkan tabungan BTN Batara iB. Dengan demikian produk 

Tabungan BTN Batara iB lebih banyak diminati nasabah 

dibandingkan Tabungan BTN Prima iB. Adapun tingkat kompetitif 

diantara kedua prodok yang paling banyak diminati nasabah adalah 

produk Tabungan BTN Batara iB karena nasabah yang menabung 

sekitar 70% banyaknya persentasi itu yang menjadi keunggulan, orang 

yang menabung di Tabungan BTN Prima iB sekitar 30% jumlahnya 

sangat sedikit itu yang menjadi perbandingannya. Dan dana yang 

tersimpan di dalam kedua tabungan tersebut juga berbeda dana yang 

lebih banyak tersimpan di dalam tabungan BTN Batara iB karena 

nasabahnya bnyak menabung dibandingkan tabungan BTN Prima iB. 
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B. Saran 

  

Adapun beberapa saran penulis yang diberikan adalah: 

1. Mempertahankan service excellent untuk kepuasan nasabah 

2. Lebih meningkatkan publikasi mengenai produk tabungan yang jarang 

diketahui masyarakat dengan lebih banyak memfasilitasi brosur-

brosur yang ada.  

3. Lebih meningkatkan penjelaskan perbedaan diantara kedua produk 

agar nasabah mampu memahaminya secara lebih jelas supaya tidak 

keliru untuk membuka tabungan. 


