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BAB V 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

Dari permasalahan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan akad Mudharabah dalam simpanan CENDEKIA (pendidikan) 

Penerapan produk simpanan cendekia di KSPPS BMT El 

Amanah Kendal ini menerapkan akad Mudharabah Muthlaqoh. 

Mudharabah Muthlaqoh adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, 

atau antara shahibul mal selaku investor dengan  mudharib  selaku 

pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola 

(mudharib) mendapatkan hak keleluasaan dalam pengelolaan dana, jenis 

usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lainnya. 

Simpanan CENDEKIA menyediakan sebagian terbesar 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 bank atau non bank. 

Dari hasil pengelolaan dana Mudharabah, bank syariah atau 

KSPPS akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah 

yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. 

Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak terbertanggung jawab terhadap 

kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang 
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terjadi adalah miss management salah urus, bank bertanggung jawab penuh 

terhadap kerugian yang didapat. 

2. Perhitungan bagi hasil simpanan cendekia (pendidikan) 

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang di 

peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati. Akad Mudharabah 

merupakan akad yang di pakai dalam Simpanan CENDEKIA, dalam akad 

Mudharabah ini nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan di KSPPS El 

Amanah Kendal adalah sebagai berikut: 

Jenis simpanan Nisbah Keterangan 

Simpanan cendekia  65% : 35% 65% (bmt) : 35% 

(anggota) 

 

Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan pembagian 

nisbah bagi hasil simpanan CENDEKIA ini di hitung dan di bagikan setiap 

sebulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, selama jangka waktu yang 

telah diterapkan. Dan untuk bagi hasil nya akan masuk otomatis 

kerekening simpanan cendekia. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil praktek dilapangan pada KSPPS BMT El Amanah Kendal, 

maka penulis memiliki saran sebagai berikut: 

1. Perlunya sosialisasi produk cendekia (pendidikan) yang lebih gencar 

kepada masyarakat. 
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Sosialisasi tersebut dapat dilalukan dengan cara: memasang pamflet,brosur, 

dan AO memasarkan produk cendekia kepada nasabah, supaya nasabah 

lebih tau dan lebih mengenal tentang produk cendekia itu. 

2. untuk semua pegawai agar bisa lebih meningkatkan lagi pemasaran produk-

produk BMT El Amanah. 

C. PENUTUP 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah dengan pertolongan dan 

petunjuk-Nya penulis  mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis sadar 

dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih  banyak kekurangannya dan  jauh dari  

kesempurnaan. Oleh karena itu,  kritik  dan saran  yang bersifat membangun  

sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis dimasa  yang akan  datang. Dan 

semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. 

 


