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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan akad pada tabungan pelajar dengan akad mudharabah, produk 

tabungan  tersebut di Bank Kalsel Syariah mengunakan akad mudhabah 

mutlaqah karena tabungan pelajar pada Bank Kalsel Syariah mengunakan 

prinsip dengan ketentuan biaya admistrasi atau ujrah. Dalam penghimpun 

dana bank syariah mengunakan prinsip mudharabah mutlaqah yangmana 

diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudhrabah. 

Tabungan pelajar pada Bank Kalsel Syariah yaitu Tabungan ib pelajar dan 

Tabungan ib simpel yang keduanya tabungan pelajar tersebut mengunakan 

akad mudharabah dengan metode mudharabah adalah bagi hasil merupakan 

simpanan yang hanya dapat ditarik dengan cara tertentu yang disepakati. 

Akad mudharabah dengan tabungan mudharabah ialah perjanjian kerjasama 

nasabah (shahibul maal) sebagai pemilik modal sedangkan bank (mudharib) 

sebagai pengelola dana, nasabah menyediakan uang 100% dan pihak bank 

bertindak sebagai pengelola uang. 

2. Penerapan akad mudharabah pada tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah 

sudah sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan setiap produk yang akan 

dikeluarkan sampai dipasarkan kepada masyarakat selalu melalui proses 
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konsultasi kepada Dewan Pengawas Syariah. Untuk menjaga agar 

operasional Bank Kalsel Syariah tetap berada dalam ketentuan dan syariat 

islam, Dalam prinsip operasionalnya bahwa Bank Ka1se1 Syariah dalam 

mekanisme penerapan tabungan pelajar menggunakan akad mudharabah 

sudah sesuai dengan prinsip syariah, yang diperjelas dengan adanya rukun 

dan syarat yang sudah terpenuhi. Serta didasari dengan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional NO.02/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkan bahwa 

tabungan yang sesuai syariah ialah tabungan berdasarkan akad mudharabah. 

 

B. Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pihak Bank Kalsel 

Syariah Cabang Banjarmasin serta masyarakat sebagai calon nasabah maupun 

nasabah di bank kalsel syariah sebagai berikut: 

1. Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin 

a. Produk tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjamsin 

adalah produk tabungan ib pelajar dan tabungan ib simpel yang 

dimana terus mengakami pertumbuhan hendaknya pihak Bank 

Kalsel syariah senantiasa memberikan terobosan serta penemuan 

yang baru dan kreatif serta paling depan seperti mengembangkan 

produk terhadap pelajar dengan promosi yang menarik kepada 

pruduknya supaya pelajar memiliki minat untuk menabung dan 

nasabah konsisten mempertahankan tabungannya. 
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b. Pelajar atau calon nasabah hendaknya memahami perihal prinsip-

prinsip syariah dan penerapan pengaplikasian akad yang cocok 

dengan praktiknya yakni taka da elemen yang diharamkan 

didalamnya seperti Riba, Gharar, dan Maysir. 

2. Diharapkan tiap-tiap praktisi ekomoni islam dan peneliti selanjutnya, 

apabila dapat menyalurkan informasi atau pengetahuan melalui beragam 

metode ataupun dengan sosial media untuk lebih menyajikan keberadaan 

ekonomi islam, dalam rangka menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan 

kedamaian dalam masyarakat. 


