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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Dari pembahasan pada bab IV, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan serbaguna di bmt bismillah 

sukorejo terjadi dalam satu majelis dan menggunakan akad mudharabah 

mutlaqah. Nisbah keuntungan yang tidak memberatkan pengelola menjadi kunci 

suskses perjalan BMT hingga sekarang. Kegiatan- kegiatan sosial yang 

dilaksanakan oleh BMT-pun sangat dirasakan oleh masyarakat. Shohibul Maal 

akan mendapatkan nisbah keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh BMT 

sesuai dengan kesepakatan di akad. Pembagian nisbah keuntungan-pun harus 

transparan agar tidak ada pihak yan merasa dirugikan. 

b. Berdasarkan hukum Islam, akad mudharabah yang dilaksanakan di BMT 

Bismillah Sukorejo dalam kaitannya dengan simpanan serbaguna, telah 

memenuhi rukun – rukun dan syarat – syarat mudharabah. Namun ada beberapa 

hal yang membuat akad ini tidak bisa disebut murni syariah. Walaupun begitu 

akad mudharabah yang dilaksanakan tidak batal.  

2. Saran – Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan, ada beberapa saran 

yang dapat penulis sampaikan kepada pihak BMT Bismillah Sukorejo. Saran – 

saran tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya riba dan bunga 

bank konvensional yang lazim di masyarakat. Kegiatan pengajian minggu 

pagi memang cukup bagus, namun perlu ada semacam kegiatan yang khusus 

membahas tentang ekonomi islam yang bebas riba dan bunga. 

b. Peningkatan pelayanan dengan sistem jemput bola perlu ditingkatkan lagi. 

Hal ini dikarenakan banyak orang yang malu menabung karena jumlah yang 

disetorkan dalam nominal yang relatif kecil.  

3. Penutup  

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT. penulisan skripsi  ini dapat 

selesai meskipun terdapat kesulitan – kesulitan dalam penyusunannya. Karena 

skripsi ini jauh dari sempurna dan pasti banyak kekurangan, maka penulis sangat 

mengharap saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan 

skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon rahamat dan hidayah-

Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 

pada umumnya. 

 


