
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Prosedur Pelaksanaan Deposito Mudharabah Muthlaqah Pada PT. 

Bank Jabar Banten Cabang Syariah Bandung. 

Berdasarkan hasil kerja praktek dan wawancara pada PT. Bank Jabar 

Banten Cabang Syariah Bandung yang telah diuraikan dalam bab-bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan atas prosedur pelaksanaan 

deposito mudharabah muthlaqah pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Syariah 

Bandung sudah cukup efektif, efisien dan terkendali. Prosedur yang diterapkan 

telah sesuai dengan Sistem dan Prosedur Operasional Produk Penghimpunan 

Dana Bank Jabar Syariah, ketentuan Bank Indonesia, serta teori yang ada, bahkan 

ada penambahan prosedur pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Syariah Bandung 

yang tidak terdapat pada teori yang telah ada, yaitu prosedur penjaminan deposito 

di cabang sendiri. 

Prosedur pelaksanaan deposito mudharabah muthlaqah pada PT. Bank 

Jabar Banten Cabang Syariah Bandung melibatkan beberapa departemen dan 

dokumen. Prosedur pelaksanaan deposito mudharabah muthlaqah terdiri dari 

prosedur pembukaan deposito, penyetoran deposito secara tunai, penyetoran 

deposito secara pemindahbukuan, penerbitan bilyet deposito, pencairan deposito 

secara tunai, pencairan deposito belum jatuh tempo, penjaminan deposito di 

cabang sendiri dan pembayaran bagi hasil deposito. Adapun kekurangan yang 

terdapat pada prosedur PT. Bank Jabar Banten Cabang Syariah Bandung yaitu 

pada prosedur pembukaan deposito untuk deposan perorangan tidak dimintai surat 

permintaan ahli waris dan tidak terdapat bagian audit pada prosedur penerbitan 

bilyet deposito. 

 

 

 



 

5.1.2 Akuntansi Deposito Mudharabah Muthlaqah Pada PT. Bank Jabar 

Banten Cabang Syariah Bandung 

Akuntansi Deposito Mudharabah Muthlaqah Pada PT. Bank Jabar Banten 

Cabang Syariah Bandung dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

perlakuan akuntansinya secara keseluruhan telah sesuai dengan Pedoman 

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), yang diatur dalam Akuntansi 

Investasi Tidak terikat (PAPSI) bagian V.175-177. selain itu, juga diterapkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 dalam kegiatan 

akuntansinya, tetapi belum diterapkan sepenuhnya mengingat masih dalam 

penyesuaian. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan menggunakan metode 

revenue sharing yang diperoleh dari laba bruto bukan dari total pendapatan usaha 

dan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi hasil deposito akan dihitung 

secara otomatis setiap akhir bulan sebelum proses end of month. Akuntansi 

deposito mudharabah muthlaqah diakui sebagai investasi tidak terikat sebesar kas 

yang diterima dan pada akhir periode akuntansi diukur sebesar nilai tercatat.         

   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  pada PT. Bank Jabar Cabang 

Syariah Bandung yang disesuaikan dengan teori yang ada, penulis memberikan 

saran sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan sebagai berikut : 

1. Pada prosedur penerbitan bilyet deposito diharapkan adanya bagian audit 

untuk mencegah penyimpangan dari system serta untuk menjaga keamanan 

bilyet deposito. 

2. Dalam prosedur pembukaan deposito sebaiknya untuk pembukaan deposito 

peroranganpun dimintai surat pernyataan ahli waris untuk mencegah hal-hal 

diluar kemampuan bank sebagai pengelola dana (force majure), sehingga ada 

pihak ketiga yang dapat menerima hak bagian dari deposan.   

3.  Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 segera diterapkan agar titipan 

investasi tidak terikat tidak hanya dalam bentuk kas tetapi juga bisa dalam bentuk 

asset non kas. 

 


