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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan di BPRS 

 Cempaka perihal Kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi 

 pengawasan, pengembangan produk dan lembaga pada BPRS Cempaka Al 

 Amin diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan, DPS sudah berkontribusi dengan cukup optimal, yaitu 

melakukan pemantauan, pengawasan, memberikan masukan dan saran, 

melakukan koordinasi dan komunikasi, menganalisa laporan dan evaluasi. 

Pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap BPRS itu 

sendiri, hal tersebut ditunjukkan oleh: 

a. Fungsi Pengawasan  

 Pengawasan DPS pada BPRS Cempaka Al Amin secara umum sudah 

 berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai Dewan Pengawas 

 Syariah sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia No: 

 6/46/PBI/2004. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti:  

1) Frekuensi kunjungan yang dilakukan DPS ke BPRS Cempaka secara 

rutin pada setiap bulannya. 

2) Melaksanakan tugas pengawasan baik secara formal maupun non-

formal. 

3) Memiliki kualifikasi keilmuan yang integral antara fiqh muamalah dan 

ilmu ekonomi Islam modern. 

4) Pelaporan hasil pengawasan secara disiplin pada setiap semesternya. 

  

b. Fungsi Pengembangan Produk. 

 Dalam menjalankan fungsi pengembangan produk juga DPS sudah 

 menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Dewan Pengawas 

 Syariah sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia No: 

 6/46/PBI/2004. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti: 
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1) Mencermati, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada 

operasional BPRS Cempaka. 

2) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank 

syariah melalui majelis ta’lim dan pengajian-pengajian.  

 

c. Pengembangan Lembaga  

 Fungsi lain yang tak kalah penting adalah pengembangan lembaga dan  

 DPS sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Dewan 

 Pengawas Syariah yang tertulis pada Peraturan Bank Indonesia No: 

 6/46/PBI/2004. Hal ini dapat dilihat  dari beberapa faktor seperti : 

1) Pemberian pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada BPRS 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. 

2) Menanamkan kesadaran dan selalu mengingatkan akan pentingnya 

mematuhi prinsip-prinsip syariah kepada seluruh karyawan BPRS. 

3) Pengaplikasian Ilmu Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kontribusinya sebagai 

Dewan Pengawas Syariah dalam fungsi pengawasan, pengembangan 

produk dan lembaga terhadap perkembangan BPRS Cempaka, antara lain:  

a. Faktor yang mendukung adalah dari segi kompetensi yang dimiliki oleh 

Dewan Pengawas Syariah di BPRS Cempaka Al Amin sudah memenuhi 

syarat yaitu memiliki kualifikasi keilmuan antara ilmu fiqh muamalah dan 

ekonomi Islam modern yang memadai, faktor ketokohan beliau sebagai 

mantan pengurus di Pondok Pesantren Darunnajah sehingga lebih mudah 

dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat lingkungan sekitar, dan 

juga jarak rumah beliau yang dekat dengan lokasi BPRS sehingga 

memudahkan untuk berkonsultasi dan berkomunikasi.  

b. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kontribusinya adalah karena 

faktor umur yang terkadang menganggu kesehatan fisiknya, selain itu 

beliau juga memiliki kesibukan diluar tugas nya menjadi DPS sehingga 

konsentrasinya tidak sepenuhnya untuk memikirkan pengembangan BPRS 
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Cempaka dan inovasi produk baru. 

 

B. Saran 

1. DPS hendaknya lebih aktif dalam memberikan masukan terkait dengan 

inovasi produk BPRS di Cempaka Al Amin khususnya produk yang 

mudah diterima oleh masyarakat di lingkungan sekitar. 

2. Sebaiknya  DPS, lebih fokus pada peran dan fungsinya di BPRS selaku 

Dewan Pengawas Syariah disamping kesibukannya menjadi seorang 

businessman. Selama ini DPS yg ada di BPRS Cempaka Al Amin 

memiliki kesibukan yang cukup banyak diluar. Sebagai timbal baliknya 

agar DPS bisa lebih maksimal menjalankan tugas dan kewajiban nya di 

BPRS Cempaka Al Amin maka pihak manajemen BPRS memberikan 

tunjangan yang sesuai dengan kinerjanya. 

3. Sebaiknya ada regenerasi DPS agar BPRS Cempaka lebih berkembang.  


