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BAB IV 

 PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa hal pokok yang telah dibahas dalam bab-bab 

sebelumnya dan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Pasar Minggu saya dapat memberikan kesimpulan dan saran 

kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Cabang Pasar Minggu  sebagai 

objek laporan Tugas Akhir. Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau 

sebagai perantara antara pemilik modal dengan pengguna modal sebagai prasarana 

pendukung guna menunjang kelancaran perekonomian. Di samping itu, bank 

memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, bukan sekedar sebagai 

sumber dana bagi pihak yang kekurangan dana atau sebagai tempat penyimpanan 

uang bagi yang kelebihan dana tetapi memiliki fungsi-fungsi lain yang meluas saat 

ini. Tabungan BRI Britama Rencana merupakan tabungan yang mewajibkan anda 

menyimpan uang dengan nominal tertentu setiap bulannya selama jangka waktu 

tertentu dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik. 

Berdasarakan tujuan penelitian Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Britama 

Rencana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pasar Minggu maka 

dapat disimpulakan: 

a. Fasilitas Yang Diberikan Oleh Britama Rencana banyak fasilitas yang diberikan 

untuk nasabah Britama Rencana yaitu: adanya gratis biaya administrasi, 

fasilitas autodebet, pengiriman mutasi rekening via e-mail, tersedia dalam 

Valuta Rupiah dan US Dollar   

b. Untuk mekanisme penyetoran nasabah tidak perlu datang ke bank karena 

sistemnya autodebet dan tabungan rencana juga dapat menerima transaksi 

penyetoran melalui transfer. Untuk penutupan rekening nasabah harus 

mendatangi CS meminta form penutupan rekening setelah itu mengambil saldo 

tabungan dibagian Teller.  
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Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis memberikan saran yang sekiranya 

dapat bermanfaat bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai berikut: 

a. Pengenalan produk - produk bank yang terbaru sebaiknya lebih luas untuk           

dipromosikan agar masyarakat mendapat pilihan memakai produk bank.  

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pasar Minggu memberikan 

kemudahan bagi nasabah yang akan bertransaksi dengan pelayanan yang 

terbaik. 

c. Membantu dengan cara memberikan jalan keluar tebaik apabila nasabah masih    

ingin melanjutkan proses simpanan dan memberikan kenyamanan agar 

nasabah dengan senang hati datang kembali untuk melakukan transaksi di Bank 

BRI Cabang Pasar Minggu 

 

 

4.2 Saran 
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