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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Akad Wadi’ah Pada 

Simpanan Lebaran di BMT Khairul Ikhwan Martapura, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1) Sistem akad yang wadiah pada produk Simpanan Lebaran di BMT Khairul 

Ikhwan bahwa akad Wadi’ah yang digunakan adalah akad Wadi’ah Yad-

dhamanah, Akad ini merupakan akad penitipan modal dari anggota kepada 

BMT Khairul Ikhwan uang yang dititipkan dapat digunakan oleh BMT 

Khairul Ikhwan untuk memanfaatkannya. Tidak ada nisabah bagi hasil dalam 

akad wadiah tetapi BMT atas kebijakannya memberikan “Bonus” yang tidak 

ditentukan diawal akad, serta uang yang disimpan bisa diambil secara penuh 

pada bulan Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri.  

2) Implementasi Akad Wadi’ah pada Simpanan Lebaran di BMT Khairul 

Ikhwan Martapura sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad 

wadiah yad-dhamanah sudah terpenuhi atau terlaksana. Dalam sisi pemberian 

bonus sudah sesuai dengan teori-teori yang ada ataupun secara syariat Islam 

karena dalam memberikan bonus tidak diperjanjikan diawal akad pembukaan 

rekening dan pemberian bonus bersadarkan tingkat pendapatan BMT Khairul 

Ikhwan pada saat setiap bulannya, itulah yang kemudian akan didistribusikan 

pihak BMT Khairul Ikhwan ke Anggotanya. 
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B. Saran 

 Berdasarkan penelitian diatas, ada beberapa yang dapat penulis sarankan 

diantaranya :  

1. Bagi BMT Ikhwan Martapura diharapkan dapat mempertahankan 

prinsip-prinsip Syariah yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al- Hadits dalam 

memproduktifitas kan Produk-produk pelayanan yang ada di BMT Khairul 

Ikhwan, serta dapat lebih mengenalkan dan mengembangkan sistem Akad 

yang digunakan kepada Masyarakat kecil pada umumnya.  

2. Dapat meningkatkan SDM yang berkualitas baik dalam memberikan 

pelayanan terbaik kepada para nasabahnya maupun mensosialisasikan produk-

produk terutama pada prinsip Wadi’ah. BMT Khairul Ikhwan telah 

membuktikan dengan produk-produk yang menarik bagi nasabah, sehingga 

perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visi dan misi BMT. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan dan mengkaji 

lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan Akad Wadiah 

sehingga dapat memberikan informasi yang bisa di pahami oleh anggota 

dalam menabung demi masa yang akan datang. 

 


