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BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan akad wadi’ah yad dhamanah di BMT Bismillah 

diaplikasikan pada tabungan wisata yang menggunakan prinsip saving 

account (tabungan berjangka) karena simpanan yang penarikannya 

sudah ditentukan jangka waktunya sejak awal perjanjian yaitu pada 

bulan ke-20. Padahal secara konsep tabungan yang menggunakan 

akad wadi’ah yad dhamanah, aset dapat diambil sewaktu-waktu. Tapi 

pada prakteknya penerapan akad wadi’ah yad dhamanah pada BMT 

sudah banyak dimodifikasi dengan memberikan jangka waktu dalam 

pengambilan aset sehingga BMT dapat leluasa dalam memanfaatkan 

dana/aset. 

2. Bonus yang diberikan BMT Bismillah bersifat mengikat karena bonus 

sudah ditentukan yaitu wisata. Padahal bonus tidak boleh ditentukan 

sejak awal, tetapi pemberian bonus merupakan kewenangan setiap 

Bank/BMT, jadi pemberian bonus bersifat sukarela karena setiap 

Bank/BMT mempunyai kebijakan masing-masing dalam memberikan 

bonus kepada anggotanya. Jika bonus ditentukan sejak awal oleh 
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BMT akan timbul permasalahan-permasalahan yaitu karena bonus 

sudah dijanjikan sejak awal oleh BMT Bismillah yaitu hadiah wisata, 

maka apabila BMT mengalami kerugian, hadiah wisata tetap harus 

diberikan kepada anggota karena itu sudah menjadi konsekuensi yang 

harus ditanggung pihak BMT. 

 

4.2  Saran 

 Dengan berdirinya BMT Bismillah, maka masyarakat 

kendal, temanggung dan sekitarnya diharapkan dapat menggunakan 

jasa BMT Bismillah dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan 

prinsip syariah untuk itu penulis mempunyai saran: 

1. Penulis menghimbau agar wisata yang dikunjungi berpindah-pindah 

agar anggota tidak merasa bosan dan semakin tertarik untuk 

mengikuti tabungan wisata kembali. 

2. BMT Bismillah diharapkan selalu memperhatikan konsep syariah 

islam dalam mengoperasionalkan produk-produknya dan juga 

meningkatkan kualitas tenaga ahlinya agar mampu menghadapi 

persaingan dengan bank konvensional sehingga kredibilitas BMT 

tidak hilang dimata masyarakat. 

3. Peningkatan SDM perlu ditingkatkan. Untuk kemajuan dan 

peningkatan kualitas di BMT Bismillah. 

4. BMT Bismillah hendaknya lebih gencar dalam mensosialisasikan 

produk-produknya lewat media internet, media cetak dan media 
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radio agar lebih banyak masyarakat diluar kota Kendal yang 

mengenal BMT Bismillah. 

5. BMT Bismillah diharapkan dapat membuka lebih banyak cabang di 

luar kota Kendal untuk perluasan pemasaran dan semoga BMT 

Bismillah lebih maju dan sukses ke depannya dari tahun ke tahun. 

 

4.3  Penutup 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. 

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan yang 

dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh 

karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat harapkan 

untuk kesempurnaan tugas akhir ini. 

 Penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan 

menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang membantu dan memberikan dorongan semangat selama 

penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah meridhoi dan Tugas Akhir 

ini dapat bermanfaaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. 

 


