
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Dari hasil pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Setiap transaksi Bank BNI Syariah dilandasi atas dasar bagi hasil sehingga 

menghindari adanya penyalahgunaan kredit berspekulasi, berdasarkan nilai-

nilai syariah maka pengembangan Bank BNI Syariah akan terwujud sistem 

perbankan yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian 

melalui kegiatan pembiayaan bagi hasil dalam kerangka tolong menolong 

guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Dalam fungsi sosial Bank BNI 

Syariah melakukan kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh. 

2. kesesuaian dengan syariat Islam sebagai motivasi utama untuk menjadi 

nasabah Bank BNI Syariah, alasan lainnya ketentraman dan ketenangan hati, 

memerlukan dana untuk usaha. Manfaat yang diharapkan, bagi nasabah yang 

menyimpan dan memerlukan dana keuangan sesuai dengan agama dan 

diharapkan oleh nasabah mencapai manusia yang beriman di dalam 

berhubungan bisnis dengan Bank BNI Syariah. 

3. dalam aktivitasnya Bank BNI Syariah dengan nasabah bukan hubungan 

debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang 

dana (shahibul mal) dengan pengelola dana (mudarib). Tingkat laba Bank 

BNI Syariah diharmonisasikan antara nasabah dan pihak Bank BNI Syariah 

sehingga di dalam memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan 

usaha yang benar-benar terjadi. Hal ini berimplikasi pada perjanjian yang 



 

 

telah disepakati kedua belah pihak, baik keuntungan maupun kerugian akan 

dibagi bersama. 

4. komunikasi pemasaran yang variatif, kreatif dan berkelanjutan melalui iklan 

di media masa, cetak dan elektronik. Upaya pemasaran harus mampu 

memberikan kualitas pemahaman yang baik, dalam arti masyarakat bukan 

sekedar tahu banyak, namun masyarakat harus memilih pemahaman yang 

benar terhadap konsep dan operasional Bank BNI Syariah.   

5. rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah disebabkan 

dominasi perbankan konvensional atau masyarakat kita telah terbiasa dengan 

sistem bunga. Apabila bunga simpanan pada bank konvensional tinggi, 

nasabah yang dananya besar akan mengambil dananya dari Bank BNI 

Syariah tetapi nasabah yang dananya kecil tidak demikian karena menjadi 

nasabah Bank BNI Syariah salah satu syarat mentaati perintah agama atau 

menjauhi riba lebih utama. 

Rekomendasi 

1. Peran aktif Pemerintah atau Bank Indonesia dalam mensosialisasikan 

perbankan syariah, dengan tujuan memberikan informasi dan pemahaman 

kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, serta produk 

dan jasa yang ditawarkan bank, perkembangan perbankan syariah tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh sub sistem lainnya, seperti 

sub-sistem pendidikan dan sub-sistem politik. 

 

 


