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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Hasil analisis data dan penulisan karya ilmiah ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Lembaga UJKS Surya Amanah merupakan lembaga keuangan di 

Mijen yang berperan membantu pengembangan usaha kecil di 

lingkungan Mijen melalui program – program khususnya. 

2. Para nasabah yang berlatar belakang pedagang kecil beranggapan 

menggunakan program mudharabah lebih membatu sebagai upaya 

pengembangan usahanya. 

B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan sekaligus sebagai bahan 

uraian penutup skripsi ini, antara lain : 

1. UJKS Surya Amanah sebagai salah satu solusi dalam permasalahan 

perekonomian masyarakat riil telah mencoba membuktikan 

eksistensinya yang berupa peran dalam meningkatkan kinerja 

pengusaha kecil dan menengah. Untuk itu diharapkan masih banyak 

penelitian tentang upaya yang dapat dilakukan UJKS Surya Amanah 

dalam misinya sebagai mitra masyarakat untuk ikut meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat riil terutama nasabah binaannya. 
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2. Hendaknya pembinaan dan strategi dapat terus dilakukan oleh UJKS 

Surya Amanah dalam membina nasabah binaannya untuk 

meningkatkan kualitas produktifitasnya sehingga masyarakat kecil dan 

menengah akan lebih tertarik untuk berwirausaha. 

3.  Agar para calon nasabah pembiayaan mudharabah lebih 

mendapatkan ketentraman dalam melakukan transaksi di UJKS Surya 

Amanah di Kecamatan Mijen hendaknya pihak UJKS Surya Amanah 

lebih transparansi dalam menetapkan margin keuntungan. 

 

C.  PENUTUP 

Puji  syukur  kehadirat  Allah  dzat  Yang  Maha  Benar,  hanya  

karena hidayah-Nya   akhirnya   penulis   dapat   menyelesaikan   skripsi   

ini   sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Islam. 

Namun harap untuk bisa dimaklumi  bahwa  “Tiada  Gading  yang  Tak  

Retak”  bahwa  setiap  insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan 

yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi  penulis  skripsi  ini  yang  sarat  

dengan  kelemahan,  ketidak  mampuan, dan  kekurangan  yang  tak  

mungkin  untuk  ditutup-tutupi.  Selanjutnya  hanya kepada Engkaulah 

“Ya … Allah” penulis Tawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga 

apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas 

studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga skripsi ini  

dapat  menjadi  inspirasi,  menambah  khazanah  keislaman  bagi  kita  

semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang 
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selanjutnya penulis  harapkan  agar  dapat  mengoreksi  dalam  langkah  

menuju  masa  depan keilmuan  yang  lebih  matang.  Ucapan  terima  

kasih  yang  penulis  ucapkan kepada siapa pun.  

 

 
 


