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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka 

peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dan implementasi akad mudharabah pada produk simpanan 

siswa pendidikan (Si Sidik) di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera 

Cabang Ngawen dengan prosedur pelaksanaan akad mudharabah sangat 

dirasakan sekali manfaatnya oleh anggota yang menabung karena tidak 

ada potongan administrasi dan ada bagi hasilnya. 

2. Minat anggota pada produk simpanan siswa pendidikan (Si Sidik) di 

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Ngawen yaitu peminatnya 

lumayan tetapi juga masih minim karena kurangnya tenaga karyawan 

untuk memasarkan produk-produk, strategi pemasarannya dari mulut ke 

mulut dan kami juga belum melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah 

atau lembaga pendidikan. 

3. Faktor-faktor yang mendorong anggota menggunakan simpanan siswa 

pendidikan (Si Sidik)  di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 

Ngawen yaitu karena untuk masa depan anak biar lebih terjamin dan 

dapat membantu dalam mengumpulkan biaya pendidikan anak untuk 

digunakan di masa yang akan datang apabila masuk ke perguruan tinggi. 

Faktor yang lainnya adalah adanya banyak keuntungan yang 

diberikan kepada anggota, adanya bagi hasil, pelayanannya cepat, 

lokasinya sangat strategis, biayanya ringan, faktor budaya, faktor sosial, 

faktor kepribadian dan faktor psikologis. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di KSPPS BMT Bina 

Ummat Sejahtera Cabang Ngawen, penulis akan memberikan saran-saran 
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degan tujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS BMT Bina Ummat 

Sejahtera Cabang Ngawen. 

1. Bagi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Ngawen 

Diharapkan kepada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 

Ngawen untuk bisa lebih mengenalkan produk simpanan siswa 

pendidikan (Si Sidik) yang berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan 

menggunakan akad mudharabah kepada masyarakat luas, dengan cara 

menggunakan media informasi seperti yang ada pada media cetak, media 

elektronik, spanduk-spanduk dan lain-lain. 

2. Pihak Anggota 

Diharapkan dengan adanya simpanan siswa pendidikan (Si Sidik) 

anggota dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan digunakan 

dengan sebagaimana mestinya. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

penelitian ini, yaitu keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang 

masih kurang yang peneliti dapatkan, keterbatasan waktu, biaya dan tenaga 

sehingga membuat penelitian ini kurang maksimal, keterbatasan pengetahuan 

peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan ini sehingga perlu diuji 

kembali kendalanya ke depan. 


