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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, simpanan 

berjangka yang terdapat dalam KSP Giri Muria Group menggunakan akad 

mudharabah, yaitu akad mudharabah muthlaqah dan akad mudharabah 

muqayyadah yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan akad mudharabah dalam produk simpanan berjangka 

pada KSP Giri Muria Group, menurut analisis penulis masih belum 

sesuai syariah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan 

ketentuan akad mudharabah. Penyebutan nominal secara pasti 

terhadap besaran keuntungan dalam akad tidak sesuai syara’. 

2. Perhitungan bagi hasil simpanan berjangka dengan akad 

mudharabah juga belum sesuai syariah karena koperasi 

memberikan hasil pasti keuntungan yang akan diperoleh anggota. 

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang simpanan berjangka (deposito) 

menerangkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan 

dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan 

rekening. 

 

B. Saran 

1. KSP Giri Muria Group 

 Mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan 

usaha yang operasionalnya menggunakan praktek ekonomi 

islam 

 Di perjelas porsi pembagian nisbah bagi hasil yang 

diperoleh antara anggota dan koperasi 

 Melakukan evaluasi terhadap operasional yang diterapkan 
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 Pelayanan yang baik diharapkan untuk terus ditingkatkan 

dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang ekonomi 

yang berlandaskan syariah 

 Hubungan yang sudah terjalin baik antara atasan, pegawai 

dan anggota untuk tetap dipertahankan karena itu adalah 

tombak keberhasilan dan kunci kesuksesan KSP Giri Muria 

Group 

 Ikut sertadalam  menambah wawasan dan pengetahuan 

kepada masyarakat atau anggota tentang praktek ekonomi 

syariah dengan mengadakan edukasi atau diskusi 

masyarakat 

2. Masyarakat atau anggota 

 Aktif untuk bertanya dan mencari informasi tentang 

produk-produk yang menggunakan akad berdasarkan 

prinsip ekonomi syariah. 

 Tidak menjadi masyarakat yang konsumtif yaitu dengan 

menyimpan dananya dalam simpanan berjangka karena 

lebih baik,adil dan memperoleh bagi hasil. 

 

C. Penutup 

 Demikianlah penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan 

judul “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Aplikasi Poduk Simpanan 

Berjangka di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe” sebagai tugas dan 

syarat melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam 

bidang ilmu perbankan syariah. 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 membangun diharapkan 

untuk penyempurnaan tugas akhir ini. Harapan penulis semoga penulisan 
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tugas akhir ini dapat bermafaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya. 

 


