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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

Keinginan untuk berinvestasi bias terhambat karena mempertimbangkan unsur 

halal atau tidaknya cara investasi yang dilakukan oleh bank. Oleh Karena hal ini, 

bank-bank syariah mulai hadir dan menawarkan cara menabung dan berinvestasi 

yang halal. Produk perbankan syariah yang ditawarkan oleh bank ada beberapa 

bentuknya, mulai dari tabungan syariah, KPR syariah, hingga deposito syariah. 

Seperti yang Anda tahu, deposito adalah salah satu instrument investasi yang 

paling aman, dan karena berbasis syariah maka deposito ini lebih aman. 

Secara umum, deposito syariah merupakan produk investasi yang menerapkan 

simpanan berjangka berdasarkan prinsip syariah dan ditujukan bagi nasabah 

perorangan maupun perusahaan, dengan menggunakan prinsip mudharabah. 

Melalui prinsip yang ditekankan pada deposito syariah terdapat perbedaan dengan 

deposito konvensional. Dalam deposito syariah, nasabah bertindak sebagai 

shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 

pengelola dana. Prinsip ini memberikan kebebasan secara penuh bagi bank untuk 

mengelola investasi Anda sebagai pemilik dana. 

Deposito Barokah Bank Jatim memberikan kemudahan bagi masyarakat yang 

ingin menjadi deposan dengan perhitungan syariah. Salah satu manfaat yang di 

terima yaitu bagi hasil dapat di kapitalisir (dapat menambah saldo deposito) dan 

Bagi hasil sangat kompetitif atau bersaing. Banyak yang menganggap system bagi 

hasil di bank syariah termasuk riskan karena risiko yang ditanggung bank cukup 

besar. Belum lagi akibat inflasi yang menyebabkan perekonomian yang kadang 

tidak stabil. Meski begitu rata-rata bank syariah di Indonesia sudah membuktikan 

kalau cara bagi hasil cukup menguntungkan, terbukti makin banyak bank syariah 

yang berdiri saat ini di Indonesia. 
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Perhitungan bagi hasil Deposito Barokah pada Bank Jatim Syariah 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas menurut saya system perhitungan bagi hasil 

yang di lakukan oleh pihak bank jatim syariah sudah sesuai dengan BI dan hokum 

islam. Porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi pendanaan 

dan pembiyaan dengan akad bagi hasil sudah sesuai dengan prosedur yang di 

berikan oleh BI, besarnya sesuai dengan kesepakatan atau kententuan yang telah 

di tetapkan diawal perjanjian dibuat oleh bank jatim syariah. 

Rata-rata bank syariah di Indonesia sudah membuktikan kalau cara bagi hasil 

cukup menguntungkan, terbukti makin banyak bank syariah yang berdiri saat ini 

di Indonesia. Meski begitu banyak yang menganggap system bagihasil di bank 

syariah termasuk riskan karena risiko yang ditanggung bank cukup besar. Menurut 

saya bank jatim syariah sebaiknya lebih memperhatikan kekhawatiran nasabah 

akan resiko akibat inflasi yang menyebabkan perekonomian yang kadang tidak 

stabil.  
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