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  BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tugas 

akhir ini penulis akan membuat kesimpulan dari penelitian yang berjudul : Analisi Praktek 

Penalti pada Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) di KSPPS BMT 

Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. 

A. Kesimpulan 

1. Anggota KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang 

mengambil simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo, 

maka anggota akan dikenai penalti dari jumlah nominal simpanan yang 

didepositokan. Besar kecilnya penalti sesuai dengan kesepakatan antara 

anggota dengan pihak BMT. 

2. Penalti yang dikenakan kepada anggota KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia 

(AULIA) Magelang yang mengambil simpanan mudharabah berjangka 

(deposito) sebelum jatuh tempo adalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI 

No. 17/DSN-MUI/IX/2000 namun belum sesuai dengan konsep Islam karena 

perjanjian penalti tersebut tidak dituliskan dalam akad. Namun pihak KSPPS 

BMT amanah Usaha Mulia (AULIA) sekarang ini menawarkan kepada 

anggota agar tidak dikenakan penalti maka anggota ditawarkan dengan 

melakukan pembiayaan dengan jaminan bilyet deposito yang anggota miliki. 

Dengan cara ini maka pihak BMT dengan anggota sama-sama merasa tidak 

dirugikan. 

B. Saran-Saran 

Dengan selesainya penulisan tugas akhir ini, penulis menuangkan seluruh 

kemampuan yang ada mengenai pembahasan “ Analisis Praktek Penalti Pada 

Pengambilan Simpanan Mudharabah Berjangka Sebelum Jatuh Tempo di KSPPS 

BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang”. 

1. Bagi KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang seharusnya 

tidak mengenakan penalti kepada anggota yang mengambil simpanan 

mudharabah berjangka sebelum jatuh tempo, karena dengan tidak 

mengenakan penalti pun BMT sudah mendapatkan keuntungan dari 

anggota. 
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2. Bagi para anggota seharusnya mengambil simpanan mudharabah 

berjangka di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang 

sesuai dengan tanggal jatuh tempo agar tidak dikenai penalti. 

C. Penutup  

Puji Syukur Alhamdulilah, sebagai pemberi syafa’at yang sempurna 

kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada 

umumnya yang telah memberikan bantuan tiada kiranya baik berupa kasih sayang, 

petunjuk, kesehatan, rizky, ilmu, dan banyak lagi yang lainnya. Penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan 

kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan dan 

banyak kesalahan baik dari segi penulisan kata-katanya, refrensinya dan lain 

sebagainya. Meski demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin 

seoptimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.  

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, dan melengkapi 

syarat-syarat Tugas Akhir. Akhirnya harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat 

menambah khazanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan 

bagi para pembaca dan penulis di masa-masa yang akan datang. Amin. 


