
 
 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Kegiatan menabung Takmir Masjid di Kecamatan Baruga Kota Kendari 

dilakukan secara kondisional. Apabila dalam satu bulan Pendapatan atau 

Uang Masuk di Masjid melebihi pengeluaran atau kebutuhan bulanan Masjid, 

maka Takmir Masjid akan menabung sisa uangnya di Bank. Sedangkan 

apabila pendapatan atau uang masuk di Masjid kurang atau hanya cukup 

untuk pengeluaran atau kebutuhan Masjid, maka Takmir Masjid tidak bisa 

menyimpan uangnya di Bank karena uang masjid dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan Masjid seperti membayar upah imam, upah 

penceramah, upah pembersih masjid maupun membeli peralatan atau 

kebutuhan Masjid dan tidak memiliki sisa. 

2. Alasan Takmir Masjid menyimpan dana masjid di bank Konvensional yaitu 

karena dilihat dari letak lokasinya bank kovensional lebih terjangkau dan 

mempunyai unit atau cabang yang banyak tersebar di kota kendari sehingga 

membuat takmir masjid  lebih mudah dalam transaksi, pengetahuan yang 

dimiliki masyarakat dalam hal ini takmir masjid lebih dulu mengetahui bank 

konvensional mereka beranggapan sistem operasional sama seperti bank 

syariah sehingga mereka lebih memilih menabung pada bank konvensioanl, 



 
 

 

 
 

dan pelayanan yang berada pada bank konvensional dianggap telah sesuai 

keinginan responden sehingga mereka merasa lebih nyaman menyimpan dana 

masjid di Bank Konvensional 

B. Saran 

1. Perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif menggunakan 

media yang tepat menyesuaikan segmentasi kelas sosial masyarakat, 

sehingga bank syariah lebih dikenal dan dipersepsikan dengan tepat. 

2. Perlu adanya peningkatan kinerja bank syariah dalam melayani masyakarat 

dan memberikan kepuasan sesuai konsep syariah, sehingga masyarakat tidak 

kecewa dengan brand bank syariah sebagai bank yang menggunakan prinsip-

prinsip universal agama Islam. 

3. Perlunya  melakukan  promosi  yang   lebih   intensif   terhadap  segmen 

konsumen takmi rmasjid karena potensi yang dimiliki sebagai elemen 

masyarakat yang memiliki status social yang tinggi dan memiliki daya 

pengaruh yang cukup kepada masyarakat untuk mensosialisasikan bank 

syariah. Disamping itu, terdapat potensi bagus pengelolaan kas masjid yang 

dikelola oleh takmir masjid jika hal ini disinergikan. 
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