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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pembiayaan modal kerja adalah salah satu produk yang ada di BMT 

Marhamah Wonosobo, dimana pihak BMT bertindak sebagai penyedia  

dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah yaitu berupa modal kerja. 

Pembiayaan modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, 

maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi, dan untuk keperluan perdagangan.  Syarat mengajukan 

pembiayaan modal kerja pun mudah, bahkan pembayarannya pun bisa 

dilakukan dengan mencicil sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak 

BMT. 

2. Akad yang digunakan pada pembiayaan modal kerja adalah akad 

mudharabah, dimana pihak pemilik modal menyediakan dana yang 

diperlukan. dan pihak mudharib sebagai pengelola atas usahanya, 

keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian ini bukan karena kelalaian  pengelola. 
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B. SARAN – SARAN 

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang akad 

mudharabah dan pembiayaan modal kerja merupakan tantangan sendiri 

bagi BMT Marhamah Wonosobo dalam pengembangan produk 

pembiayaan tersebut. 

2. Perlu adanya peningkatan dalam penanganan pembiayaan mudharabah 

yaitu dengan lebih mengedepankan hubungan kemitraan antara karyawan 

dengan nasabah  

3. Membekali karyawan dengan diikutkan seminar-seminar tentang 

perbankan syari’ah sehingga memiliki SDM yang memiliki latar belakang 

disiplin keilmuan bidang perbankan syari'ah. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah guna meningkatkan 

profesionalisme kerja para karyawan BMT Marhamah Wonosobo. 

5. Memperbanyak kantor cabang lagi, sehingga Masyarakat lebih 

mempercayai bahwa BMT Marhamah semakin berkembang. 

C. PENUTUP 

Demikianlah tugas akhir ini penulis susun dengan segala kerendahan 

hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Tugas 

Akhir ini dapat terselesaikan. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan tugas 

akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka kritik dan saran 

yang membangun sangat di harapkan.  
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Semoga kekurang sempurnaan ini bisa menjadi motivasi bagi penulis 

untuk lebih baik dan giat lagi dalam menempuh kegiatan-kegiatan akaademik 

lainnya dan dapat bermanfaat bagi kemajuan intelektual insan pembaca pada 

umumnya. 

 


