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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai 

mekanisme terhadap pelaksanaan produk simpanan ummat di BMT Marhamah 

Cabang Kaliwiro Wonosobo sebagai berikut 

1. Simpanan Ummat adalah Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota KJKS 

BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang 

menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan 

dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan dilakukan 

disemua kantor cabang KJKS BMT Marhamah. Mekanismenya, anggota bisa 

datang langsung ke BMT Marhamah untuk membuka tabungan simpanan 

umat tersebut. Setelah itu, anggota memberikan setoran awal dan pembukaan 

rekening sejumlah minimal Rp. 20.000,-. Selanjutnya akan dibuatkan buku 

rekening untuk si penabung. Setoran selanjutnya senilai Rp. 5000,-. Setoran 

dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja. 

2. Nisbah bagi hasil yang diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil 

BMT : Penyimpan = 78 : 22, dan simpanan ummat tersebut sudah sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam yang bagi hasil nya sesuai dengan kesepakatan 

bersama antar mudharib dan shahibul maal. 

3. Simpanan ummat menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerja sama 

usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

sudah disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan 

apabila rugi ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas 

kerugian tersebut. Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada 

nasabah pembiayaan yang membutuhkan biaya dengan menggunakan dana 

yang diperoleh tersebut. 
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B. Saran 

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan penulis, maka penulis menyampaikan saran sebgaai berikut: 

1. BMT melayani nasabah dalam pelaksanaan simpanan ummat BMT harus 

harus selalu menjaga sifat ramah tamah dan penuh nuansa kekeluargaan. 

2. Hendaknya manager selalu menegur apabila karyawan BMT menyimpang dari 

pekerjaannya agar pelaksanaan dari simpanan ummat maupun prodak dan 

pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah dapat berjalan dengan lancar 

3. Untuk teller agar lebih antusias ketika nasabah ingin mengajukkan simpanan 

ummat dan bersifat ramah pada nasabah 

4. Agar seorang marketing lebih mensosialisasikan produk simpanan ummat 

kepada masyarakat luas. 

C. Penutup 

Dengan segala kerendahahan hati penulis mengucapkan rasa syukur 

Alhamdulillah yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat, taufiq, serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, 

meskipun dalam bentuk sederhana. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi evaluasi bagi penulis 

dan semangat agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi 

demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap semoga Tugas 

Akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca, 

serta semoga mendapatkan Ridho dari Allah SWT. Amin ya robbal’alamin. 

 


