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BAB IV 

PENUTUP 

 
 

IV.1 Simpulan 
 

Simpulan yang dapat diambil dari ulasan pada bab sebelumnya yaitu sebagai berikut : 

 
1.   Sumber dana yang telah dihimpun oleh Bank X dari pihak ketiga disimpan ke 

dalam bentuk simpanan yang terdiri dari simpanan yang terdiri dari simpanan 

giro, tabungan, dan deposito. 

2.   Total dana pihak ketiga pada Bank X selama 3 tahun terakhir yang terhitung dari 

tahun 2017 - 2019 setiap tahunnya selalu mengalami tren kenaikan. 

3.   Tabungan berperan penting sebagai salah satu sumber dana yang berasal dari 

pihak ketiga pada Bank X. Dari komposisi yang ada selama 3 tahun terakhir. Pada 

tahun 2019, tabungan memiliki proporsi sebesar 65,33% dari keseluruhan total dana  

pihak  ketiga,  lalu  simpanan  deposito  memiliki  proporsi  terbesar  kedua setelah  

simpanan  tabungan  yaitu  sebesar  31,67%  dari  keseluruhan  total  dana pihak  

ketiga,  dan  yang  terakhir  adalah  simpanan  giro  yang  hanya  memiliki proporsi 

sebesar 3,00% dari keseluruhan total dana pihak ketiga pada Bank X. 

4.   Perkembangan  tabungan  Tandamata  Berjangka  selama  kurun  waktu  3  tahun 

terakhir ini selalu mengalami tren kenaikan. Hal ini dapat disebabkan karena tingkat 

kepercayaan masyarakat pada Bank X semakin meningkat. Kenaikan dana tabungan 

Tandamata Berjangka setiap tahunnya ini juga dapat berperan untuk meningkatkan 

jumlah dana pihak ketiga pada bank X sehingga bank dapat membiayai kegiatan 

operasinya dan bank dapat menyalurkan kembali dana yang sudah dihimpun 

tersebut ke dalam bentuk pinjaman kredit. 

5.   Besarnya komposisi tabungan Tandamata Berjangka sebagai salah satu sumber 

dana yang berasal dari pihak ketiga pada Bank X selama kurun waktu 3 tahun 

terhitung dari tahun 2017-2019 memiliki proporsi sebesar 0,54% - 0,56% dari 

100% keseluruhan total dana pihak ketiga. 
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6.   Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank X untuk meningkatkan jumlah dana 

tabungan yaitu dengan cara: 

a.   Memperkenalkan produk tabungan Tandamata Berjangka melalui promosi. 
 

b.   Memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan pada setiap nasabah dan 

bekerja sama dengan nasabah lama agar mereka memberitahukan kepada 

masyarakat lain yang belum menjadi nasabah atau penabung untuk membuka 

rekening tabungan. 

 

IV.2 Saran 
 

Maka saran yang dapat berikan dari simpulan diatas yaitu sebagai berikut: 

 
1.   Pihak bank harus tetap berupaya menjaga dan terus meningkatkan dana tabungan 

Tandamata berjangka dengan cara melakukan promosi atau iklan yang menarik 

atensi masyarakat guna menabung di Bank X. 

2.   Mengingat tabungan berperan besar dalam peningkatan dana yang bersumber dari 

pihak  ketiga,  pihak  Bank  X  sebaiknya  menyediakan  layanan   yang  lebih 

berkualitas lagi agar nasabah semakin tertarik untuk menabung. 

3.   Selain  itu,  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  perlu  untuk  ditingkatkan  kembali 
 

menjadi lebih baik lagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


