
BAB IV 

PENUTUP 

   

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan mengenai penerapan akad mudharabah pada deposito dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pengelolaan dana simpanan deposito mudharabah yang dipraktekkan di BPRS 

PNM Binama Semarang, adalah simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang 

menggunakan akad mudharabah muthlaqah yaitu pihak shahibul maal memberikan 

kebebasan kepada mudharib dalam mengelola dananya. 

Dalam akad mudharabah pada simpanan deposito, jangka waktu yang ditetapkan di 

BPRS PNM Binama yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Semakin lama jangka waktu yang 

dipilih pada awal akad, maka akan semakin besar pula nisbah yang diperoleh 

nasabah. 

2. Perhitungan bagi hasil pada produk deposito mudharabah di BPRS PNM Binama 

berdasarkan pendapatan PBRS Binama. Setelah pendapatan diperoleh, lalu dibagi 

dengan saldo total deposito. Hasil pembagian dikalikan dengan saldo tabungan 

nasabah dan dikalikan dengan nisbah yang sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. 

Pilihan jangka waktu dan nisbah di BPRS PNM Binama yaitu: 

a. Jangka deposito 1 bulan 35% : 65% (nasabah : bank) 

b. Jangka deposito 3 bulan 40% : 60% (nasabah : bank) 

c. Jangka deposito 6 bulan 45% : 65% (nasabah : bank) 

d. Jangka deposito 6 bulan 50% : 50% (nasabah : bank) 



B. Saran 

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan di BPRS PNM Binama Semarang maka penulis 

memiliki saran sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan bisnis syariah ini supaya tetap mengedepankan nilai-nilai syariah 

agar tetap ada perbedaan dengan bank konvensional, terutama dalam 

mensosialisasikan produk-produk kepada nasabah. 

2. Terus meningkatkan produk pembiayaan, sehingga bagi hasil yang akan diterma 

deposan juga meningkat. 

C. Penutup 

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikankemudahan 

kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (TA) ini 

dengan baik, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikanstudi di Progam D3 Perbankan 

Syariah. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Namun, semoga kekurangan itu dapat 

menjadikan pengalaman untuk penulis agar lebih giat dalam menempuh ilmu lagi. 

Masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat dinantikan penulis untuk 

kesempurnaan di masa yang akan datang.Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir 

ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 


