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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan : 

1) Nasabah priority yang ada pada Bank Tabungan Negara Syariah 

antor cabang Kendari rata rata dari kalangan pengusaha dan 

pejabat. Karena untuk menggunakan produk nasabaha 

prima/nasabah priority maka harus menyetor dana awal sebesar 

250-500 juta. Disamping itu, nasabah priority juga mendapatkan 

pelayanan khusus, contohnya mereka tidak perlu antri saat tiba 

di bank dan memiliki ruang tersendiri yang telah dipersiapkan 

oleh pihak bank.  

2) Pelayanan nasabah prima/nasabah priority pada  Bank 

Tabungan Negara Syariah Kantor cabang Kendari sudah sejalan 

dengan prinsip etika bisnis islam. Walaupun dalam etika bisnis 

islam tidak di benarakan adanya perbedaan dalam segi 

pelayanan terhadap setiap nasabah, namun bank tetap bisa 

melakukan pelayanan yang lebih atau pelayanan ekstra kepada 

nasabah yang memberikan kontribusi yang besar atau disebut 

dengan nasabah prima, karena mengingat bahwa setoran dana 

awal untuk menjadi nasabah priam sebersar 250-500 jta. Hal ini 

yang membuat bank harus memberikan pelayanan yang ekstra. 

3) Ditinjau dari good corporate governance, pelayanan yang 

diberikan Bank Tabungan Negara Syariah Kantor cabang 
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Kendari kepada nasabah priority sudah sejalan dengan aturan 

GCG. Karena good corporate governance juga memperkuat 

posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, 

mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan 

efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan 

pemegang saham dan stakeholders, yang kemudian perbankan 

syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka 

panjang. Dengan begitu perbankan syariah perlu selalu 

mengembangkan pelaksanaan GCG dalam perusahaanya agar 

dapat mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat dan 

tangguh. 

5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1) Bank Indonesia seharusnya lebih maksimal lagi dalam 

pengawasan terhadap pelayanan nasabah priority pada PT. Bank 

Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Kendari. 

2) Bank Tabungan Negara Syariah diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah, sosialisasi khususnya 

dalam pengingkatan kualitas pelayanan fasilitas kenyamanan 

serta kemudahan transaksi perbankan. 

3) Bagi“kalangan Akademisi bagaimana prouk ini dapat 

diteruskan kembali agar pelayanan ini lebih baik.” 

4) Penulis“berharap kepada calon nasabah/ masyarakat agar 

mempelajari terlebih dahulu mengenai sistem syariah, sehingga 
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lebih mengerti tentang prinsip-prinsip syariah meskipun bank 

belum membuat sosialisasi agar calon nasabah dapat membuat 

pertimbangan tentang manfaat dalam sisitem pelayanan nasabah 

priority di Bank Tabungan Negara Syariah serta selalu 

mengunakan jasa Bank Syariah sehingga kedepannya lebih 

berkembang.” 


