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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis membahas tentang “Studi Analisis Terhadap 

pergantian Akad SIRELA Dari Mudharabah Ke Wadi’ah Di KJKS 

BMT Al-Hikmah,” maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Analisis Perubahan Akad SIRELA dari Mudharabah ke Wadi’ah 

Bahwa tabungan yang dianggap sah menurut syari’ah Islam adalah 

tabungan yang berdasarkan pada akad mudharabah dan wadi’ah, 

namun ada permasalahan lain yang harus di jawab ialah dimana ada 

ketidak konsistenan akad wadi’ah pada produk SIRELA yang pada 

pelaksanaan bagi hasilnya tetap menggunakan sistem akad 

mudharabah. maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 

beberapa faktor penyebab yang melandasi perubahan akad SIRELA 

dari akad Mudharabah kepada akad Wadi’ah, sebagai berikut: 

a) Sejak berdirinya BMT Al-Hikmah SIRELA menggunakan akad 

mudharabah, kemudian pada tahun 2013 SIRELA diubah 

menjadi akad wadi’ah, karena SIRELA adalah tabungan yang 

bisa diambil sewaktu-waktu. 

b) Akad wadiah lebih dikenal dalam masyarakat yaitu dengan 

istilah titipan. Sehingga pemasarannya lebih mudah dan 

mengenal. 

c) Resiko yang harus ditanggung oleh BMT Al-Hikmah lebih besar 
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ketika menggunakan akad mudharabah dari pada akad wadi’ah. 

2. Perbandingan penghitungan bagi hasil  mudharabah dengan fee  

wadi’ah dalam SIRELA adalah sama (tidak ada bedanya). 

 

B. Saran 

1. Hendaknya BMT Al-Hikmah lebih konsisten dalam penggunaan 

akad antara teori dan praktek. 

2. Hendaknya pemberian fee tidak ditetapkan sejak awal kepastian 

jumlahnya, tetapi tergantung dari hasil pendapatan BMT yang tidak 

bisa ditentukan. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah 

rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dengan baik sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

pendidikan di Program  Diploma  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN  Walisongo  Semarang. Penulis mengakui bahwa Tugas Akhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan kami. 

Namun hal ini menjadikan pengalaman dan sebuah motivasi bagi penulis 

dalam menempuh kegiatan- kegiatan akademik lainnya. 

Semoga  Tugas  Akhir  ini dapat  bermanfaat  bagi  penulis  

khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya sebagai masukan dan 

bahan kritikan yang sifatnya membangun di masa yang akan datang. 

 


