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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskanpenulis tentang penerapan 

akad mudharabah pada pembiayaaan pertanian di KSPPS Tamzis Bina 

Utama dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan akad mudharabah yang diterapkan di KSPPS Tamzis 

Bina Utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara bisa dikatakan 

sesuai syariah karena secara teori dalam akad mudharabah modal  

berasal dari shaibul maal sedang mudharib hanya mengelola usaha 

tersebut. Hal tersebut juga diterapkan  oleh pihak KSPSS Tamzis 

Bina Utama Cabang Batur.Akad mudharabah yang digunakan 

dalam pembiayaan kegiatan produksi pertanian di KSPPS Tamzis 

Bina Utama Cabang Batur adalahmudharabah muthlaqahyakni 

investasi tidak terikat. Dimana mudharib(nasabah) tidak diberi 

batasan  dalam mengelola dana yang diberikan oleh shaibul 

maal(KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo).  

2. Syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam 

pengajuan pembiayaan kegiatan produksi pertanian benar-benar 

sangat diperhatikan dan diperhitungkan oleh pihak tamzis karena 

besarnya pembiayaan yang diberikan. Bagi hasil yang diterapkan 

oleh pihak KSPPS Tamzis Bina Utama dengan menggunakan HIM 

lebih memudahkan nasabah, adil, dan menguntungkan nasabah. 

Apabila terjadi kerugian nasabah tidak wajib mengembalikan 

seluruh pembiayaan yang diberikan asalkan ketentuan-ketentuan 

yang sudah ditetapkan oleh pihak Tamzis dilakukan. Oleh karena 

itu nasabah tidak keberaratan dalam hal melunasi pembiayaan.  
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B. Saran  

1. Instrumen mudharabah adalah pembiayaan syariah dengan 

menggunakan sistem bagi hasil. Oleh karena itu perlu adanya 

koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif dari pihak-pihak terkait 

terutama dalam pemahaman syariah sehingga tepat sasaran. 

2. Perlu adanya pemahaman syariah terutama dalam penerapan akad pada 

produk-produk agar sesuai aturan syariah. 

C.  Penutup 

Alhamdulillah rasa syukur tiada terhingga penulis panjatkan ke 

hadirat Allah SWT atas rahmat, dan nikmat serta hidayah-Nya penulis 

dapat menyelsaikan tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang 

sederhana. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan, baik dari pembahasan maupun segi penulisannya. Semua itu 

karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

koreksi dan penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini dan berharap 

semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya.  

 

 

 

 

 

 

 


