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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan mengenai uraian diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan akad yang digunakan dalam simpanan SHaRi di KSPPS 

Arthamadina yaitu mudharabah mutlaqah, dimana pihak shahibul maal 

(pemilik dana) memberikan kebebasan kepada mudharib (pengelola 

dana) dalam pengelolaan dananya. 

2. Penerapan akad mudharabah di KSPPS Arthamadina berlaku dalam 

setiap transaksi karena berupaya untuk menghindari sistem bunga 

(Riba). Penerapan akad mudharabah juga diterapkan pada Simpanan 

SHaRi karena simpanan ini merupakan dana semi permanent yang 

dapat dijadika modal kerja dengan jangka waktu panjang. 

3. Dalam akad mudharabah pada simpanan SHaRi di KSPPS 

Arthamadina jangka waktu yang diberikan kepada nasabah atau anggota 

yaitu 10 bulan serta penetapan bonus diawal akad sesuai dengan 

kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan. 

 

B. Saran  

Beberapa saran penulis kepada KSPPS Arthamadina Banyuputih 

Batang berupa : 

1. Hendaknya pihak KSPPS Artamadina menerapkan akad dalam setiap 

prodak sesuai dengan penerapannya. Tidak harus semua produk disana 

di domonasi dengan akad mudharabah. Walaupun itu untuk 

menanggulangi adanya unsur riba. Akan tetapi, masyarakat akan 

mempunyai pandangan yang berbeda dan salah dalam penilaiannya. 

2. Hal yang harus dilakukan oleh KSPPS Arthamadian adalah 

menjelaskan kepada masyarakat akad apa yang sesuai dengan produk 

disana. Misalnya, Simpanan Investama itu lebih cocok menggunakan 
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akad wadi’ah yad dhamanah karena simpanan tersebut dapat diambil 

sewaktu-waktu. Jika menggunakan akad mudharabah menurut penulis, 

ini kurang cocok karena akad mudharabah sendiri kan lebih cenderung 

untuk jangka panjang, dan tidak boleh diambil sewaktu-waktu. 

3. Sebaiknya anggota KSPPS Artamadina perlu memahami serta 

mempelajari lebih dalam mengenai akad dalam lembaga keuangan. 

Sehingga dapat menerapkan dalam produk sesuai dengan prinsip 

syariah. 

 

C. Penutup  

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan 

bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan 

terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam upaya 

penyelesaian penyususna tugas akhir ini, sehingga dalam penyusunannya 

diberikan kelancaran. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas 

akhir ini dapat berguna bagi semua kalangan yang membutuhkan. 

 

 

 


