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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik 

beberapa kesimpulan antara lain: 

a. Tabungan SHaRi merupakan simpanan rutin setiap bulan selama 10 

bulan sebagai dana persiapan menyambut hari raya Idul Fitri dengan 

nominal simpanan Rp. 60.000,00 per bulan. Tabungan SHaRi 

merupakan salah satu simpanan yang menggunakan akad 

wadi’ah/titipan yang penarikannya dilakukan sesuai perjanjian yaitu 

selama 10 bulan sekali. 

b. Dengan akad wadi’ah yad dhamanah, maka KSPPS Arthamadina 

dapat memanfaatkan dan mengelola dana yang yang telah terhimpun 

dari anggota untuk keperluan KSPPS Arthamadina dalam produk 

pembiayaannya. Dari keuntungan yang telah dihasilkan dari 

pengelolaan dana tersebut, KSPPS Arthamadina bisa memberikan 

bonus sebesar Rp. 30.000,- dan hadiah kepada anggotanya. 

c. Kelebihan dari produk tabungan SHaRi, antara lain: 

o Bebas Biaya Administrasi Bulanan 

o Menggunakan Layanan  Jemput Bola 

o Banyaknya Dukungan Masyarakat 

o Banyak Hadiah yang Ditawarkan 

Sedangkan kekurangan dari produk tabunngan SHaRi, yaitu: 

o Bonus sudah ditetapkan pada awal akad 

o Terbatasnya Jaringan Pelayanan 

o Bonus dan hadiah hanya bisa diberikan kepada anggota tabungan 

SHaRi yang sudah melunasi semua setoran selama 10 bulan 
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B. Saran 

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan guna meningkatkan 

perkembangan KSPPS Arthamadina Banyuputih antara lain: 

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan 

melakukan pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip perbankan 

syariah 

b. Untuk menarik masyarakat agar menjadi nasabah, maka perlu adanya 

sosialisasi promosi yang gencar baik dilakukan dengan tertulis maupun 

secara lisan. 

c. Evaluasi hasil kerja secara rutin terhadap strategi yang telah dilakukan 

sehingga seluruh kebijakan yang telah ditentukan dapat terpantau dan 

terencana sesuai dengan sistem syariah dan SOP KSPPS Arthamadina. 

C. Penutup 

Demikianlah penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan pada penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul ” 

Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan SHaRi (Simpanan Hari 

Raya Idul Fitri) di KSPPS Arthamadina Banyuputih”. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga Tugas 

Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya. Amin. 

 




