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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Produk simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus 

merupakan simpanan yang reguler, sangat mudah dalam 

pengambilan, bisa dijangkau oleh semua kalangan, bisa 

diambil kapanpun, tidak memberatkan anggota dalam 

prosedurnya, dan dapat respon timbal balik yang positif 

dari masyarakat sekitar. 

2. Simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus sehari-hari 

akadnya adalah menggunakan akad mudharabah. Pada akad 

mudharabah, dalam konteks operasionalnya anggota 

sebagai pemilik dana berstatus sebagai shohibul mall dan 

BTH sebagai mudhorib (sebagai pengola usaha). Sebagai 

shohibul mall tentu nasabah mengamanatkan sepenuhnya 

dananya kepada mudhorib. Nisbah yang kita berikan 

kepada anggota sebesar 12% untuk bmt 88%. Prosedur alur 

akad mudharabah sudah dilaksanakan dengan baik dan 

sesuai aturan syariah. Pihak BTH tidak memberatkan dan 

membuat bingung anggota dengan akad tersebut. Semua 

dijelaskan secara transparan kepada nasabah dan tidak ada 

yang disembunyikan. 

3. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong anggota lebih 

memilih simpanan sakinah di BTH Amanah Kudus yaitu di 

antaranya pembukuan buku tabungan pada setor awal 

realtif kecil, tidak ada potongan administrasi maupun pajak, 

adanya sistem antar jemput setoran maupun penarikan, 

pengambilan dipermudah, bagi hasil transparan, dan 

pengambilan dapat dilakukan kapan saja. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, 

namun ternyata penelitian ini masih banyak keterbatasannya, 

meliputi: 

1. Penelitian ini berinteraksi dengan fakta yang diteliti 

sehingga tidak menutup kemungkinan dalam memberikan 
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analisis, ada yang bersifat subyektif berdasarkan pola fikir 

peneliti sendiri.  

2. Obyek penelitian yang masih kecil, artinya luas penelitian 

yang masih kurang, sehingga kurang maksimal dalam 

menyimpulkan. 

3. Terbatasnya data mengenai keterangan simpanan sakinah di 

BTH Amanah Kudus, dikarenakan peneliti hanya fokus 

pada satu simpanan saja. 

 

C. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah: 

1. Dalam pelaksanaan akad mudharabah  sebaiknya 

diterapkan dalam semua produk tabungan, sehingga 

hasilnya dapat digeneralisasikan dengan mudah untuk 

dilakukan evaluasi.  

2. BTH Amanah Kudus diharapkan selalu bisa membuat para 

nasabahnya untuk tetap nyaman dengan pelayanannya.  

3. Bagi para nasabah diharapkan tetap loyal dengan BTH 

Amanah Kudus dan selalu menggunakan jasa BTH 

Amanah Kudus. 

 

 
 


