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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang mekanisme 

pembiayaan usaha kecil di KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk 

wonosobo, dapat diambil kesimpulan: 

1. Dalam mekanisme pencairan pembiayaan KJKS Baituttamwil 

Tamzis cabang pasar induk wonosobo pertama calon anggota harus 

menjadi anggota resmi Tamzis terlebih dahulu, ke dua anggota 

mengajukan pembiayaan dibagian CS, ke tiga bagian administrasi 

akan memberikan data anggota kepada Account Officer untuk 

dilakukan survei, setelah survei dilakukan Account Officer 

memberikan hasil survei kepada komite untuk menentukan layak 

atau tidaknya anggota dibiayai. Ke empat, setelah diputuskan layak 

oleh komite, Accoun Officer melakukan pengakadan dan pencairan 

dengan anggota. Penilaian kelayaakan anggota dilakukan dengan 

seleksi secara profesional menerapkan standart yang ketat, yaitu 

aspek 5C, yang terdiri dari: Character (sifat), Capacity 

(kemampuan), Collateral (jaminan), Capital (modal), dan 

Condition of Economic (kondisi perekonomian) terhadap 

pembiayaan dan peyaluran dana.  

2. KJKS Baituttamwil Tamzis cabang pasar induk wonosobo 

melakukan pengawasan untuk mengetahui perkembangan usaha 
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anggotanya dan membantu anggotanya pada saat mengalami 

kendala dalam usahanya. Pengawasan tersebut dilakukan dengan 

cara melakukan kunjungan harian ketempat usaha anggota, 

menlihat bertambah/berkurangnya jenis barang dagangan anggota, 

dilihat dari kelancaran usaha anggota, ketepatan anggota dalam 

angsuran, dan dilihat dari omset yang ada. 

B. Saran 

Kepada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk wonosobo 

tetap melakuka prosedur-prosedur pembiayaan, seleksi kelayakan anggota, 

dan pengawasan anggota sesuai dengan asas-asas keadilan yang sesuai 

dengan akad mudharabah. Serta tetap menjaga hubungan baik dengan 

anggotanya. 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah atas berkat rahmatNnya, penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya, 

bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan 

keterbatasan kemampuan dan juga pengetahuan yang penulis miliki. Oleh 

karena dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang konstruktif untuk penelitian berikutnya.  

Kemudian penulis mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, 

kepada semua pihak yang membantu terselesainya tugas akhir ini. Harapan 

penulis semoga dapat memberikan manfaat bagi semua serta dapat 
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memberikan sumbangan yang positif bagi kemajuan lembaga keuangan 

syari’ah. Amin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


