
42 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan 

mengenai analisis terhadap pelaksanaan produk simpanan pendidikan di BMT 

Marhamah Wonosobo sebagai berikut : 

1. Prosedur pelaksanaan produk simpanan masa depan (SIMAPAN) di BMT 

Marhamah cabang Purworejo yaitu diberlakukannya peraturan dan ketentuan 

umum simpanan masa depan (Simapan) bahwa peserta adalah perorangan 

atau lembaga / perusahaan yang memenuhi syarat kepesertaan. Adapun 

syaratnya yaitu peserta harus menyerahkan foto copy KTP / SIM / identitas 

lainnya dan foto copy kartu keluarga, masa kepesertaan (jangka waktu) 

minimal 5 tahun, setoran simpanan minimal Rp. 20.000 / bulan, akumulasi  

setoran dan bagi hasil simpanan di catat dalam buku simpanan atas nama 

peserta, terhadap pengelolaan dana SIMAPAN, BMT Marhamah tidak 

memungut biaya apa pun kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

pemerintah, penarikan dana setelah masa kepesertaan berakhir, dapat 

dilakukan secara tunai dalam tiga tahap selama 3 bulan atau sesuai dengan 

kesepakatan bersama, peserta yang tidak melakukan setoran selama 6 bulan 

berturut-turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri saldo 

SIMAPAN (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai 

ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir, dan jika peserta 

meninggal duniamaka saldo SIMAPAN akan diberikan penuh kepada ahli 

warisnya yang sah.  

1. Analisis terhadap produk SIMAPAN di BMT Marhamah cabang 

Purworejo, dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan 

Syari’ah, BMT Marhamah menawarkan produk  funding dan juga produk 

lending. Dan tentunya agar produk-produk yang ditawarkan dapat diterima 

bahkan diminati masyarakat Purworejo pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. BMT harus mampu bersaing dengan BMT – BMT lain 
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yang ada di Purworejo. Metode bagi hasil yang dipakai oleh BMT 

Marhamah adalah metode revenue sharing (bagi pendapatan), dan sudah 

sesuai dengan teori yang ada dimana pendapatan  yang digunakan untuk 

penghitungan distribusi bagi hasil adalah pendapatan kotor, pendapatan 

BMT berasal dari pembiayaan dan penempatan dana pada Lembaga 

Keuangan Syariah lain yang dibagikan secara langsung ke nasabah tanpa 

dikurangi biaya operasional. Hal ini dikarenakan dalam revenue sharing ke 

dua pihak (shahibul maal dan mudharib) akan selalu mendapatkan bagi 

hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang 

pengelola dana memperoleh pendapatan maka pemilik dana (shahibul maal) 

akanmendapatkan distribusi bagi hasil. 

 

B. SARAN – SARAN 

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 

a. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT Marhamah hendaknya 

melakukan sosialisai secara continue kepada masyarakat untuk 

mengenalkan produk dan operasionalnya yang sesuai dengan syari’ah. 

b. Membekali karyawan dengan diikutkan seminar-seminar tentang 

perbankan syari’ah sehingga memiliki SDM yang memiliki latar belakang 

disiplin keilmuan bidang perbankan syari'ah. 

c. Mampu meyakinkan masyarakat, bahwa BMT Marhamah akan tetap eksis 

sampai generasi-generasi kemudian, sehingga peserta SIMAPAN tidak 

ragu untuk menyimpan dananya lebih lama lagi di BMT Marhamah. Dan 

juga produk SIMAPAN akan lebih banyak pesertanya baik individu dan 

juga lembaga / perusahaan. 

d. Memperbanyak kantor cabang lagi, sehingga Masyarakat lebih  

mempercayai bahwa BMT Marhamah semakin berkembang. 
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C. PENUTUP 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur 

alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas rahmat, taufik serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat 

bagi penulis agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah  

membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap semoga 

Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para 

pembaca, serta semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Aamiin ya 

robbal’alamin. 


