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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai hasil pengamatan yang penulis lakukan pada produk Simpanan 

3 in One selama di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi, maka dapat diambil 

keputusan sebagai berikut : 

1. Produk   Simpanan 3 in One   merupakan   produk   penghimpunan dana   

yang   dalam  praktiknya  menggunakan  akad wadiah dimana  anggota  

menitipkan  dananya sebesar  Rp.100.000,-  tiap  bulan di  KSPPS 

Manunggal Sejahtera Abadi   dan  pihak  KSPPS berhak menggunakan 

dana tersebut. Dalam produk Simpanan 3 in One ini anggota tidak 

memperoleh  bagi  hasil,  tetapi  memperoleh  THR  disetiap  Tahunnya 

selama 12 Tahun. 

2. Pelaksanaan akad Simpanan 3 in One menggunakan hadiah yang diberikan 

oleh KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi  kepada anggota/nasabah adalah 

dalam bentuk uang tunai yang berbentuk Tunjangan Hari Raya (THR). 

3. Pelaksanaan Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi 

belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah karena ada beberapa yg 

menggunakan prinsip konvensional diantaranya : 

a. Sumber dana yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan program 

dan pemberian hadiah ini, pihak KSPPS mengatakan bahwa 

pembiayaan berasal dari pengelolaan tabungan/simpanan 
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anggota/nasabah yang selanjutnya diotak-atik sehingga tetap 

memberikan keuntungan bagi KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi  itu 

sendiri. 

b. Pengawasan terhadap pemberian dan program inovasi produk ini sendiri 

dilakukan oleh pihak otoritas internal KSPPS Manunggal Sejahtera 

Abadi yang mana dipandang memiliki kemampuan, pengetahuan dan 

tingkat keilmuan yang luas tentang hukum Islam. 

c. Syarat dan ketentuan untuk penerima hadiah tidak ada yang diminta 

oleh KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi, syarat yang diberikan hanya 

berupa tanda tangan sebagai tanda bukti penerimaan hadiah dari 

anggota yang telah memperoleh hadiah, dan namanya tercatat dalam 

daftar yang disediakan. 

 

5.2 Saran 

Berkaitan dengan penelitian di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi  

yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengajukan beberapa saran-

saran sebagai berikut : 

5.2.1 Pihak Perusahaan 

1. Sebaiknya KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi  harus memberikan 

hadiah berupa hadiah dalam bentuk non tunai, misalnya Tunjangan 

Hari Raya (THR) dalam bentuk peralatan rumah tangga, bahan-

bahan pokok atau sejenisnya. 
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2. Sumber dana yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan 

program dan pemberian hadiah atau THR ini, sebaiknya 

menggunakan dana dari KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi  itu 

sendiri bukan hasil dari keuntungan perputaran uang 

nasabah/anggota. 

3. Supaya operasional sesuai di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi  

berjalan sesuai dengan ketentuan syariah maka harus diadakannya 

Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar semua produk di KSPPS 

Manunggal Sejahtera Abadi  tersebut tidak menyimpang dengan 

ketentuan syariah. 

5.2.2 Pihak Program Studi Ekonomi Islam 

Supaya implementasi materi pada perkuliahan sesuai dengan 

dunia kerja maka mahasiswa harus dikasih contoh secara riil 

permasalahan serta bagaimana menanggapi permasalahan-permasalahan 

tersebut yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah. 

5.2.3 Pihak Mahasiswa 

Harus bisa menyesuaikan diri pada setiap bagian yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. 

 


