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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilaksanakan maka penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Implementasi akad mudharabah pada simpanan IJABAH 

Implementasi produk Simpanan Berjangka di KSPPS 

TAMZIS Bina Utama ini menggunakan akad mudharabah 

mutlaqoh. Mudharabah mutlaqoh adalah bentuk kerja 

sama antara shaibul maal dan mudharib yang cakupanya 

sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, 

waktu, dan daerah bisnis. Simpanan berjangka 

menyediakan sebagian besar dana yang dipakai 

manajemen untuk memperoleh penghasilan melalui media 

pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, fungsi ini 

merupakan tiang utama dan bagian terpenting dalam 

sebuah lembaga keuangan. 

 Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, KSPPS 

TAMZIS akan membagi hasilkan kepada pemilik dana 

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad, 

apabila anggota melakukan penarikan di luar perjanjian 

maka akan dikenakan pinalty tetapi pinalty ini tidak boleh 

dimasukan pada pendapatan TAMZIS akan tetapi masuk 
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ke infaq atau dana sosial yang selanjutnya akan di 

salurkan melalui TAMADDUN selaku lembaga yang 

menangani dana ZIS. Apabila si anggota telah meninggal 

dunia maka ahli waris keluarga anggota yang meninggal 

berhak melakukan penarikan dana yang simpan oleh 

almarhum dengan mengikuti prosedurnya. 

2. Bagil hasil dalam simpanan IJABAH 

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik 

umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah 

secara keseluruhan. Bagi hasil merupakan identitas utama 

dari lembaga keuangan yang berbasis syariah, bagi hasil 

mempunyai keunggulan tersendiri dibanding dengan 

bunga, bagi hasil telah sesuai dengan kaidah islam 

sedangkan bunga yang identik dengan riba tidaklah sesuai 

dengan kaidah islam, sistem bagi hasil dinilai lebih kuat 

dalam segala kondisi ekonomi. 

Bagi hasil pada produk simpanan IJABAH di 

KSPPS TAMZIS Bina Utama tidak ditentukan di awal 

akad dikarenakan pendapatan TAMZIS selalu berubah 

tiap bulanya hal ini sangat berpengaruh pada besar 

kecilnya bagi hasil yang akan di berikan kepada anggota, 

selain itu adapun faktor yang mempengaruhi tingkat 

pendapatan bagi hasil di TAMZIS seperti besar nominal 

dana yang di investasikan oleh anggota, jangka waktu 
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yang telah ditentukan jatuh tempponya dan nisbah bagi 

hasil yang telah disepakati antara anggota dan TAMZIS. 

Bagi  hasil di TAMZIS akan otomatis masuk kerekening 

tabungan tiap bulanya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada 

Lembaga Keuangan Syariah KSPPS TAMZIS Bina Utama 

Wonosobo, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan 

sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan 

saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan 

KSPPS TAMZIS Bina Utama adalah sebagai berikut: 

1. Bagi KSPPS TAMZIS Bina Utama diharapkan dapat 

meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan 

anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut 

yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan 

dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian 

masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para 

pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman 

pola ekonomi syariah. 

2. Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan- 

pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya 

dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan 
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perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk 

pada BMT yang berdasarkan operasional Syari’at Islam harus 

terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena 

hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan 

Konvensional. 

3. Bagi pihak peneliti selanjutnya 

Pembahasan mengenai efisiensi pemberian pembiayaan 

mudharabah dalam TA ini masih jauh dari kesempurnaan, 

sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan 

tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti 

berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan 

dengan lembaga keuangan syariah. 

 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayat-Nya, maka penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Akad 

Mudharabah Pada Simpanan IJABAH di KSPPS TAMZIS Bina 

Utama ”. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada 

Baginda Rasulullah SAW yang membimbing kita dari zaman 

kebodohan ke zaman yang penuh ilmu. Meskipun penulis sudah 

berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan penulisan TA ini, 

namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa TA ini masih jauh 
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dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan 

karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

yangmembangun dari berbagai pihak untuk kebaikan bersama. 

Semoga dengan selesainya TA ini dapat memberikan manfaat 

yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

 


