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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Si Sidik Plus adalah simpanan untuk perencanaan biaya 

pendidikan siswa sekolah mulai dari usia 0 tahun sampai 

perguruan tinggi dengan sistem setoran simpanan disetor di 

depan  pada saat pendaftaran. Simpanan ini berdasarkan 

prinsip mudharabah, yaitu anggota sebagai shahibul maal 

(pemilik dana), dan BMT sebagai mudharib (pengelola dana). 

Akad yang digunakan dalam si sidk plus adalah akad 

mudharabah. 

2. KSPPS Bina Ummat Sejahtera mengelola dana yang diterima 

dari masyarakat penabung dengan menyalurkanya kembali 

kepada masyarakat. Ada beberapa akad yang digunakan 

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam penyaluran dana 

dalam bentuk pembiayaan pada masyarakat yaitu akad 

mudharabah, murabahah, dan ijarah.  

B. Saran 

1. Kebijakan yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Bina Ummat 

Sejahtera sudah cukup bagus. Tapi sifat kehati-hatian sangat 

diperlukan ketika bank akan mengucurkan dana ke nasabah. 

Sehingga dana tidak jatuh ke tangan yang salah. Untuk itu 

pelatihan-pelatihan untuk mengenali karakter dan keadaan 
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calon nasabah memang perlu diadakan secara berkala 

disamping pelatihan menejemen perbankan internal yang 

memang sudah menjadi kewajiban terutama pembinaan 

karakter personilnya. 

2. Pihak BMT agar lebih mengenalkan produk tabungan kepada 

nasabah agar nasabah dapat memahami tentang perbedaan 

tabungan syariah dengan konvensional. Sehingga nasabah 

lebih tertarik untuk menggunakan jasa layanannya.  

3. Agar operasional di BMT Bina Ummat Sejahtera disesuaikan 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufiq, dan 

hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

(TA) ini. 

Terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak 

yang telah membantu proses pelaksanaan penyusunan Tugas 

Akhir (TA) ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan baik 

berupa do’a, materi maupun tenaga dan pikiran yang telah 

diberikan kepada peneliti mendapat balasan dan diterima sebagai 

amal saleh di hadapan Allah SWT. 

Peneliti menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir (TA) ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kesalahan 

dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
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membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi 

kelengkapan dan kesempurnaan Tugas Akhir (TA) ini.  

Peneliti berharap semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat  

memberikan manfaat bagi dunia perbankan sekaligus dapat 

menambah wawasan bagi para pembaca. 

         Akhirnya, semoga Tugas Akhir (TA)  ini dapat memberi 

manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca 

umumnya. Amin. 

 


