
1 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang 

analisis penerapan akad wadi’ah yad dhamanah pada produk TARBIAH 

di KJKS Binama Semarang, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan 

akad wadi’ah yad dhamanah terhadap produk tarbiah di KJKS Binama 

Semarang telah sesuai dengan teorinya. Karena dana yang dititipkan oleh 

si penitip dapat dimanfaatkan oleh KJKS Binama untuk dikelola dan 

didistribusikan ke dalam produk pembiayaan. Pada penerapannya sama 

seperti arisan pada umumnya, harus menyetor dana setiap bulannya dan 

setiap orang yang mengikuti arisan juga pasti ingin mengetahui berapa 

dana arisan yang akan diperoleh kelak, begitu pula dengan para mitra di 

KJKS Binama ini. Tetapi di KJKS Binama, mitra tidak akan mengetahui 

berapa bonus yang akan diperoleh saat ia mendapatkan dana arisan 

tersebut. Bonus yang akan diperoleh oleh mitra itu akan diketahui setelah 

si mitra memperoleh dana arisan tersebut. Dana arisan ini hanya akan 

diundi sebulan sekali untuk satu nomer rekening saja. Setiap tanggal 26 

akan dilaksanakan pengundian untuk menentukan siapa yang memperoleh 

dana arisan tersebut. Bagi mitra yang tidak keluar nomor rekeningnya 

selama periode maka dana yang setiap bulannya disetorkan dapat diambil 

pada akhir periode. 
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4.2 SARAN 

Setiap pelaksanaan kegiatan tentunya ada kelebihan dan 

kekurangan dariproduk itu sendiri dengan itu penulis memberikan saran-

saran guna kemajuan produk TARBIAH ke depan, yaitu : 

a) kegiatan promosi agar lebih ditingkatkan, baik melalui media 

elektronik maupun melalui media cetak. Mengingat masa promosi 

produk tarbiah yang sangat singkat yaitu hanya tiga bulan saja 

sehingga perlu diadakan inovasi lain selain pemasangan pin, misalnya 

dengan memasang spanduk, menghias kantor saat masa promosi, dan 

membentuk tim khusus untuk kegiatan promosi ini. 

b) Memperluas jangkauan pemasaran dengan membuka cabang-cabang 

didaerah lain. Sehingga banyak mitra baru yang menjadi anggota di 

KJKS Binama. 

c) Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan mengikuti 

berbagai kegiatan yang mampu memberikan banyak pengalaman 

sehingga pelayanan kepada mitra lebih maksimal. 

4.3 PENUTUP 

 Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur 

Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan 

kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis 

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga 

kekurangan ini bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik 

lagi. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi 
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perbaikan tugas akhir ini dan selanjutnya.Semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya, 

serta semoga mendapat ridlo dari Allah SWT . Amiin ya robbal ‘aalamin. 


