
BAB V 

PENUTUP 

 

A.  KESIMPULAN 

Dari uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil 

kseimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi manajemen di KJKS Mitra Amanah Sejahtera memakai 

manajemen syari’ah, yaitu melandaskan segala aktifitasnya pada 

operasional secara syari’ah, sehingga terwujud kemaslahatan bersama 

tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan. Hal tersebut 

dimanifestasikan dalam bentuk produk-produknya, serta menerapkan 

sistem yang lebih manusiawi yaitu sistem bagi hasil. 

2. Dengan berlakunya manajemen yang berlandaskan syari’ah, KJKS 

Mitra Amanah Sejahtera berhasil memikat hati umat untuk 

menyimpan atau mensirkulasikan uangnya pada KJKS Mitra Amanah 

Sejahtera. Hal ini di buktikan dengan jumlah nasabah KJKS Mitra 

Amanah Sejahtera yang baru berdiri pada tahun 2009, pada tahun 

2011 jumlah nasabahnya sudah mancapai 865 orang. 

B. SARAN-SARAN 

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan mengenai 

aplikasi sistem manajemen syari’ah terhadap minat nasabah di KJKS Mitra 

Amanah Sejahtera, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran 



dengan harapan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan manajemen yang 

lebih baik dan benar-benar sesuai dengan konsep ideal yaitu  

1. Pertahankan segala yang ada dan telah terlaksana dengan baik selama 

ini, selalu lakukan evalusasi terhadap segala kinerja yang masih 

kurang maksimum  

2. Perluas pangsa pasar dari KJKS Mitra Amanah Sejahtera agar 

semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari 

keberadaan KJKS Mitra Amanah Sejahtera  

3. Seiring dengan meningkatnya jumlah nasabah secara otomatis tingkat 

kebutuhan nasabah pun juga akan semakin komplek, sehingga 

menuntut KJKS Mitra Amanah Sejahtera untuk menambah fitur-fitur 

produk pelayanannya. 

C. PENUTUP 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. dengan rahmat dan 

hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis 

ilmiah ini dengan lancar. Dengan harapan karya tulis ilmiah ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan 

ekonomi Islam. Dengan selesainya penulisan karya tulis ilmiah ini, maka 

penulis sangat mengharapkan akan kritik dan sarannya yang bersifat 

membangun, karena penulis hanyalah manusia biasa yang sarat dengan 

kekurangan, sehingga masih merasa banyak sekali kekurangan dan 

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, yang 

akhirnya karya tulis ilmiah ini pun akan semakin baik lagi. 



Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, 

saran kepada penulis baik berupa moril maupun materi, saya sampaikan 

banyak terima kasih. Tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada keluarga besar KJKS Mitra Amanah Sejahtera, karena 

telah memberikan kesanggupannya untuk saya jadikan sebagai objek 

penelitian, sehingga karya tulis ilmiah ini pun dapat terselesaikan. 

 


