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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan penulis tentang analisis 

penghimpunan dana simpanan berjangka dengan akad mudharabah 

mutlaqoh di BMT Bismillah cabang cepiring telah disimpulkan bahwa: 

1. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan BMT 

untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan 

disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan 

fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak 

kreditur. Kegiatan penghimpunan dana melalui modal inti, simpanan 

dan investasi. 

Penghimpunan dana BMT Bismillah yaitu simpanan yang dibagi 

menjadi 2 menurut jangka waktunya yaitu: 

a. Simpanan lancar  

Produk simpanan lancar ini sering disebut Simpanan 

Bismillah, simpanan ini dilakukan dengan prinsip syariah 

dengan akad wadiah yad amanah. 

b. Simpanan berjangka 

Simpanan berjangka ini menggunakan akad mudharabah, 

simpanan ini meliputi simpanan idul fitri, simpanan idul adha, 
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simpanan Qurban, simpanan pendidikan, simpanan haji dan 

umrah serta simpanan/ investasi berjangka itu sendiri.  

Dalam menghitung bagi hasil simpanan berjangka 

mudharabah mutlaqah, basis perhitungan adalah Dari bagi hasil 

sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk 

tanggal pembukuan, tanggal pembukaan simpanan berjangka 

mudharabah mutlaqah dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah 

hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi 

adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 

hari).  

2. Dengan analisis penghimpunan dana simpanan berjangka mudharabah 

mutlaqoh diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Strengths(kekuatan) 

1) Mendapat bagi hasil setiap bulannya 

2) Bebas biaya administrasi bulanan. 

3) Tergolong dana yang stabil, karena pengambilannya terjadi 

setiap jatuh tempo. 

b. Weaknesses (kelemahan) 

1) Pencairan dalam jumlah besar (bila dicairkan sebelum jatuh 

tempo) akan mengganggu likuiditas BMT 

2) Bila dicairkan sebelum jatuh tempo, anggota dibebankan 

denda pinalti. 
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3) Setiap terjadi perubahan bagi hasil, anggota tidak dapat 

segera mencairkan. 

  

c. Opportunities (peluang) 

1) Dapat disalurkan dalam pembiayaan. 

2) Dalam pengelolaan biaya relatif murah. 

3) Perpanjangan dapat dilakukuan ARO (Automatic Roll 

Over) sehingga menghemat administrasi, waktu dan tenaga. 

d. Threats (ancaman) 

1) Apabila aset pendapatan melebihi target takut tidak optimal 

mengelola dana tersebut.  

2) takut  tidak bisa menjaga likuiditas yang tinggi. 

3) Tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh 

tempo 

B. Saran 

1. Dengan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatan 

pengetahuan karyawan BMT Bismillah tentang produk funding 

dengan akad nudharabah kepada nasabah. 

2. Memberikan pemahaman kepada nasabah produk penghimpunan 

dana yang ada di BMT Bismillah. 

3. Karyawan BMT Bismillah tetap semangat mempromosikan produk 

fundingnya. 
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C. Penutup 

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan 

baik. Penulis mengakui bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. 

Semoga kekurang sempurnaan ini bisa menjadi cambuk bagi penulis untuk 

lebih baik dan giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik 

lainnya.Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya, sehingga kritik yang sangat 

membangun sangat penulis harapkan demi penyusunan tugas akhir yang 

lebih baik pada masa yang akan datang. akhirnya segala sesuatu kita 

kembalikan kepada-Nya dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


