
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data penelitian di Koperasi Shunduqul Maal Syariah 

Denanyar Jombang mengenai karateristik produk jasa simpanan pendidikan dan 

pemahaman masyrakat terhadap jasa simpanan pendidikan yang telah dianalisis 

oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: 

1. Karakteristik jasa simpanan pendidikan yang telah diterapkan di koperasi 

Shunduqul Maal Syariah Denanyar Jombang memiliki karakter keunggulan 

dan kelebihan dari semua jenis produk dan bagi hasil atas jasa yang 

diberikan kepada anggota yakni dengan karakter: 

a. Bagi hasilnya yang besar 55% menjadi antusianisme dari nasabah untuk 

menabung dengan menggunakan tabungan jasa simpanan pendidikan. 

b. Boleh diambil dalam 1 tahunya yaitu 2 kali saja. 

c. Tidak dikenakan uang administasi potongan bulanan. 



d. Setoran yang berpariasi tidak terpaku pada berapupun nominal uang 

yang akan ditabungkan 

e. Tabungan di koperasi sektor keunggulan dengan pola syariah setiap 

simpanan mempunyai persentase yang berbedah. 

 

2. Pemahaman nasabah terhadap karakteristik jasa simpanan pendidikan. 

Dari paparan dan analisa data di atas dapat disimpulkan bahwa 

anggota santri maupun nasabah sekitar sebagai pengguna Produk Jasa 

Simpanan Pendidikan di koperasi An-Najah merasakan dampak dari 

manfaat produk tersebut. Bahkan nasabah yang munggunakan produk jasa 

simpanan pendidikan masih belum paham sepenuhnya tentang pengetahuan 

jenis akad, pemahaman produk dan jasa simpanan pendidikan. 

 

B. Kritik dan Saran  

Setelah melakukan penelitian di lapangan, maka penelti bisa memberikan 

kritik dan saran yang membangun yaitu: 

1. Koperasi Shundhuqul Maal Syariah Denanyar Jombang yang merupakan 

lembaga pengumpul dana dengan produk simpanan dan pendayagunaan 

uang dengan pembiayaan  telah mengalami perubahan yang sebelumnya 

bernama “koperasi An-Najah”  haruslah lebih giat mempromosikan 

produk-produk yang berbasis syariah seperti Jasa simpanan pendidikan 

dengan menggunakan akad titipan Wadî’ah yad dhomanah terhadap 



tabungan jasa simpanan Pendidikan, agar nasabah paham terhada system 

ekonomi islam yang di anjurkan allah SWT. 

2. Koperasi Shundhuqul Maal Syariah An-Najah, adalah lembaga harus 

menpenjelaskan lebih sabar dan semaksimal mungkin agar bisa membuat 

nasabah faham terhada mekanisme penerapan dari jasa simpanan 

pendidikan seperti penerapan dengan menggunakan akad-akad syar’ih 

dalam islam di anteranya penerapan akad Wadî’ah pada titipan yang dapat 

di manfaatkan yang mana telah di terapkan oleh koperasi. 

3. Perlu adanya penambahan staf di sektor-sektor tertentu karena koperasi 

Shunduqul Maal Syariah An-Najah Denanyar Jombang masih banyak 

jabatan yang merangkap sebagai beban tugas dan kewajiban masing-

masing pengelola dan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fisi 

dan misi koperasi agar lebih mudah tercapai, sukses dan sesuai dengan UU 

No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. 

4. Perlu adanya jalinan kerjasama yang lebih luas dan aktif baik itu dengan 

berbagai instansi, maupun organisasi dan kelembagaan agar penyaluran 

produk simpanan ataupun produk pembiayaan lebih banyak. 

5. Kopesi Shunduqul Maal Syariah An-Najah Denanyar Jombang harus lebih 

giat merencanakan sosialisasi penyuluhan, berupa pelatihan, dan terjun 

langsung ke nasabah dengan harapan agar koperasi An-Najah dapat 

berkembang lebih pesat, nasabah juga dapat mengetahui secara pasti 

keberadaan eksistensi koperasi An-Najah. Berserta program dan tujuan 

koperasi An-Najah tersebut. Selain itu, hal tersebut juga memberikan 

dampak positif pada masarakat yang sampai saat ini masih lemah dalam 



ilmu pengetahuan tentang islam, seperti pengetahuan muamalah dan 

pengaplikasianya. 

6. Kepada nasabah dan anggota yang terkait untuk ikut andil mensukseskan 

program koperasi Shunduqul Maal Syariah An-Najah. 

 

 

 

 


