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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: Pertama  Praktik penetapan bonus 

yang dilakukan oleh Artha Group Jepara adalah dengan 

mensyaratkan atau memperjanjiakan adanya bonus diawal akad, 

sehingga anggota telah mengetahui bahwa mereka akan 

menerima bonus ketika nomor simpanannya keluar pada saat 

pengundian yang dilakukan setiap bulan. Hal itu dilakukan oleh 

pihak penyelenggara simpanan untuk menarik sebanyak 

mungkin anggota untuk bergabung di dalamnya. Praktik 

marketing tersebut bertujuan supaya anggota loyal dan setia 

dengan produk yang diikuti.  

 Kedua Pandangan hukum islam terhadap 

penetapan bonus yang dilakukan oleh Artha Group Jepara belum 

sesuai dengan fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

tabungan pada poin 3 tentang ketentuan tabungan berdasarkan 

prinsip akad Wadi῾ah . 
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 B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran dari 

penulis yang dapat membangun dari kedua belah pihak, 

sehingga kerjasama antara pihak penyelenggara simpanan 

dengan anggota dapat berjalan sesuai dengan aturan syari’at 

hukum islam dan fatwa DSN yang berlaku. 

1. Bagi penyelenggara simpanan Artha Group hendaknya 

memperhatikan dan memahami aturan syari’at dan fatwa 

DSN yang mengatur tentang  pemberian bonus. Sehingga 

simpanan Artha Group dapat berjalan sesuai aturan tersebut. 

2. Penyelenggara simpanan Artha Group untuk selalu 

mempertahankan kualitas pelayanan yang ramah dan 

santun, serta selalu menjaga hubungan antara pihak 

penyelenggara dan anggota agar loyalitas nasabah akan 

terus meningkat. 

Bagi anggota hendaknya mengetahui bahwa pemberian 

bonus tidak boleh diperjanjikan diawal dan sifatnya sukarela dri 

pihak penyelenggara sehingga anggota tidak mengharap 

pemberian bonus yang besar. Dan anggota juga harus 

mengetahui bahwa pemberian bonus merupakan sarana promosi 

produk untuk menarik minat anggota. 
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C. Penutup 

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kelemahan 

yang penulis miliki, hanya rasa syukur yang dapat kami 

panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan 

dan petunjuk bagi penulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini 

kurang baik dari segi isi maupun metodologi. Hal ini karena 

keterbatasan kemampuan penulis semata. Oleh karenanya, kritik 

dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat peneliti 

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan peneliti, 

semoga akan ada penelitian yang membahas lebih lanjut atau 

memberikan sanggahan terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini 

bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca 

umumnya. 


