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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori 

danhasil analisis dari penelitian pada KJKS-BMT Shohibul Ummat, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. KJKS-BMT Shohibul Ummat merupakan lembaga keuangan yang 

bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat 

melalui pembinaan dengan pendekatan syariah yaitu melalui bantuan 

permodalan (pembiayaan). KJKS-BMT Shohibul Ummat  ini dapat 

menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat 

disekitar Rembang, terutama dalam masalah modal yang dapat 

menghambat usahanya. Sehingga dengan adanya Pembiayaan dengan 

akad mudharabah yang diberikan kepada masyarakat yang 

membutuhkan  modal, mereka tidak perlu susah payah untuk mencari 

pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah 

mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, 

produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi 

maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang 

mengakibatkan para masyarakat semakin sejahtera dan makmur. 
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2. Peran pembiayaan mudharabah KJKS-BMT Shohibul Ummat dalam 

pengembangan Usaha Kecil sangat membantu dalam hal 

meningkatkan pendapatan, penjualan dan kemajuan usaha. pembiayaan 

mudharabah yang dijalankan pada KJKS-BMT Shohibul Ummat telah 

berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat 

untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dengan adanya 

pembiayaan mudharabah tersebut adalah salah satu cara untuk 

membantu dan meringankan beban para Usaha Kecil  dalam masalah 

permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar 

menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Pembiayaan 

mudharabahyang diberikan kepada para Usaha Kecil diharapkan dapat 

memperlancar perekonomian Usaha Kecil  dan mampu menekan 

terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus 

dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan 

kewirausahawan Usaha Kecil untuk bisa lebih maju dan berkembang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada 

LembagaKeuangan Syariah KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang, 

adabeberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan 

untukmeningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan 

untuk  kebaikan dan kemajuan KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang 

Bagi KJKS-BMT Shohibul Ummat Rembang diharapkan 

dapatmeningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, 

yangsesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga 

yangbergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana 

dalampermasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan 

usahanyaterutama para Usaha Kecil agar menjadi lebih baik 

darisebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman 

pola ekonomi syariah. 

Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-

pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya 

dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan 

zaman. Selain itu, produk-produk yang BMT tawarkan berdasarkan 

operasional Syari’at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga 

Keuangan Syari’ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan 

Lembaga Keuangan Konvensional. 

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya 

Pembahasan mengenai peran pembiayaan mudharabah dalam 

pengembangan Usaha Kecil dalam skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-

kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk 
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peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan 

dengan lembaga keuangan syariah. 

C. Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang dengan rahmat dan hidayat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam 

Pengembangan Usaha Kecil(Studi Kasus Pada KJKS-BMT Shohibul 

Ummat Rembang)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada 

Baginda Rasulullah SAW yang membimbing kita dari zaman kebodohan 

ke zaman yang penuh ilmu. 

Meskipun penulis sudah berusaha sebaik mungkin dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari 

kesalahan-kesalahan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang 

penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak untuk kebaikan bersama. Semoga 

dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-

baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada 

umumnya. 

 

 


