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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan mengenai pengelolaan simpanan   

Wadiah Yad Dhamanah pada produk simpanan pendidikan yang 

dijalankan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Tegal 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Produk Si SIDIK  adalah simpanan yang dikhususkan untuk para 

siswa didik supaya memiliki masa depan pendidikan yang cerah. 

Simpanan ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah. 

Pengelolaan dana simpanan pendidikan di KSPPS BMT BUS sama 

dengan produk simpanan lainya yaitu untuk disalurkan kepada 

anggota dan atau masyarakat untuk penggunaan pembiayaan yang 

bersifat produktif yang berorientasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pada ummunya dan anggota pada 

khususnya dengan ketentuan sesuai syariah. 

2. Kendala kendala yang dihadapi oleh KSPPS BMT BUS dalam 

memasarkan produk simpanan pendidikan adalah : 

a. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan Tingkat 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berinvestasi yang 

masih minim. 

b. Marketing hanya terfokus pada produk yang sudah menjadi 

andalan dari BMT. 

c. Lokasi pendirian KSPPS BMT BUS yang tidak strategis, jauh 

dari jangkauan masyarakat dan hanya terfokus pada anggota 

yang ada disekitar pasar martoloyo dan pasar pagi Tegal. 

B. Saran  

1. Komunikasi dengan tenaga pemasar harus lebih ditingkatkan agar 

lebih mengetahui keadaan atau keluhan dari tenaga pemasar dalam 

memasarkan produk BMT. 
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2. BMT diharapkan bisa meningkatkan kegiatan promosi dengan cara 

sosialisasi yang menarik agar semakin banyak yang tertarik dengan 

produk simpanan pendidikan dan mencarai segmen pasar yang baru 

dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat atau disesuaikan 

dengan kondisi produk yang akan dipasarkan. 

3. Melakukan kerjasama dengan sekolah atau universitas dan instasi 

yang ternama dikota Tegal agar simpanan pendidikan dapat berjalan 

dengan lebih optimal dan efektif lagi. 

C. PENUTUP 

Demikianlah penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul 

“ Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk 

Simpanan Pendidikan(Si SIDIK) di KSPPS BMT BUS Cabang Tegal 

Tahun 2015” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh 

gelar ahli madya (D3) dalam bidang ilmu perbankan syari’ah dengan 

segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat 

Allah SWT. penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan, yang semua itu karena keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga butuh proses dalam 

penyempurnaan yang lebih baik lagi. 

       Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun diharpakan untuk 

menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga penulisan 

Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khusunya dan pembaca pada umumnya. 

Terima kasih. 


