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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian-uraian bab terdahulu 

yang penulis arahkan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang 

telah terangkai pada bab sebelumnya. 

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan akad mudharabah terhadap produk penghimpunan dana di 

BSM Kudus ini dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. 

adapun produk penghimpunan dana yang menerapkan akad 

mudharabah muthlaqah ini adalah produk tabungan dan deposito. 

2. dalam penerapan akad mudharabah terhadap produk penghimpunan 

dana di BSM Kudus ini berdampak positif bagi perusahaan dengan 

mengalami perkembangan pada jumlah investasinya, jumlah nasabah 

serta jumlah nominal produk penghimpunan dana setiap tahunya. 

Disamping itu dampak negatif juga tidak bisa dihindarkan, hal ini 

diakibatkan karena kurang efektifnya dual banking sistem yang dapat 

membuat dana dari bank syari'ah dapat tercampur dengan dana dari 

bank konvensional, selain itu adanya kekhawatiran penyalahgunaan di 

perbankan syari'ah yang masih melakukan praktek riba. 

3. Adanya faktor pendukung yang membuat akad mudharabah di BSM 

Kudus dapat diterima oleh masyarakat salah satu faktor pendukungnya 
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adalah BSM membawa brand (merek) dari bank mandiri dikarenakan 

bank mandiri bertindak selaku pemilik mayoritas BSM. Sementara 

Bank  Mandiri sendiri merupakan sebuah bank ternama dan dikenal 

luas dikalangan masyarakat sehingga keberadaan BSM lebih mudah 

diterima di tengah- tengah masyarakat. Selain faktor pendukung faktor 

penghambat juga tidak bisa dihindarkan salah satu faktor 

penghambatnya adalah kurangnya publikasi dari pihak perusahaan 

sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan dari BSM itu 

sendiri. 

 
B. Saran-saran 

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan 

pembahasan skripsi ini penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan 

sebagai kritik konstruktif yang dilihat dilapangan. Adapun saran-saran 

yang dapat penulis berikan antara lain:  

1. Adanya peningkatan mutu sumber daya insani pengelola melalui 

pendidikan dan pelatihan yang mendalami masalah fikih terutama yang 

berkaitan dengan praktik penghimpunan dana BSM Kudus. 

2. Lebih meningkatkan kualitas pengawasan terhadap beroperasinya 

BSM agar tidak terjadi penyimpangan di BSM. 

3. Lebih meningkatkan publikasi kepada masyarakat mengenai 

keberadaan BSM. 
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C. PENUTUP 

Dengan kebesaran serta kekuasaan Allah SWT , akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir dari studi penulis. Tetapi skripsi ini tidak 

dapat dikatakan sebagai hasil karya penulis sendiri. Karena tanpa 

bimbingan dan terkabulnya do’a skripsi ini tidak akan pernah 

terselesaikan. Penulis yakin, Allah SWT Maha Mendengar semua do’a dan 

Maha Menyayangi semua makhluk-Nya. Jadi minimalitas pengetauhan 

yang dimiliki penulis adalah sebuah anugerah  dan ciptaan Allah SWT, 

yang jauh lebih besar dan agung.  

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat bagi 

penulis sendiri maupun pembaca. Amin…..   

 

 

 

 


