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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan 

mengenai prosedur pelaksanaan produk simpanan pendidikan di BMT 

Marhamah Wonosobo sebagai berikut: 

Simpanan pendidikan dalam pelaksanaan prosedurnya ada 4 bagian 

diantaranya yaitu pembukaan rekening, penyetoran rekening, pencairan dan 

penutupan rekening. Prosedur pelaksanaan produk simpanan pendidikan di 

BMT Marhamah Wonosobo diberlakukan peraturan dan ketentuan bahwa 

peserta adalah perorangan/lembaga pendidikan yang memenuhi syarat 

kepersetaan. Adapun syaratnya harus menyerahkan fotocopy KTP/identitas 

lainnya, setoran awal minimal Rp. 100.000 setoran berikutnya minimal Rp. 

10.000. Untuk akumulasi setoran dan bonus yang diberikan setiap bulannya 

dicatat atas nama peserta. Terhadap pengelolaan dana simpanan pendidikan, 

BMT Marhamah tidak memungut biaya apapun kecuali yang sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan pemerintah. Untuk pencairan dana hanya dapat 

dilakukan 2 kali dalam setahun atau hanya semesteran, atau boleh ditarik 

sewaktu-waktu asalkan minimal ada sisa saldo Rp. 2.500.000. Dan untuk 

penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh si pemegang tabungan dan 

tidak boleh diwakilkan, dengan biaya administrasi penutupan rekening 

sebesar Rp. 2.500 dapat dibayarkan secara langsung atau dapat 

mengambilnya dari sisa saldo yang ada. 

Simpanan pendidikan di BMT Marhamah ini sudah sesuai dengan akad 

yang digunakan yaitu wadi’ah dan simpanan pendidikan yang diangkat oleh 

penulis ini juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

BMT Marhamah yang telah ditetapkan. 
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B. Saran  

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :  

1. Agar seorang marketing lebih mensosialisasikan produk simpanan 

pendidikan ke masyarakat lebih luas lagi, khususnya lembaga pendidikan 

yang menjadi sasaran BMT. 

2. Perlu adanya penambahan karyawan, mengingat adanya karyawan yang 

merangkap dua pekerjaan sekaligus. Hal tersebut menyebabkan kurang 

maksimalnya dalam melakukan pekerjaan. 

3. Perlu meningkatkan kualitas SDM dan kualitas pelayanan terhadap 

nasabah. Mengingat semakin banyaknya bermunculan Lembaga 

Keuangan Syari‟ah. 

 

C. Penutup 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur 

alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa 

Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut 

bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis 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 mendapat ridho dari Allah SWT. Amin Yaa 

Robbal’alamiin. 

 


