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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan 

bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model sistem pengawasan yang diterapkan di BMT Buana Kartika adalah 

pengawasan dari diri sendiri, dan pengawasan dari luar diri sendiri. Proses 

pengawasan berupa pengendalian di BMT Buana Kartika terdiri dari 

langkah-langkah sebagai berikut : menetapkan standard (alat pengukur), 

mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan tugas BMT 

Buana Kartika yang telah ditetapkan,  membandingkan antara pelaksanaan 

tugas dengan standard yang telah ada dalam planning, organizing, ctuating 

dan controlling, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan atau 

pembetulan. Model kedua pengawasan yang dilakukan BMT Buana 

Kartika Kabupaten Demak tampaknya sesuai dengan model pengawasan 

dalam perspektif Islam. Hal itu sebagaimana diketahui bahwa pengawasan 

dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal: 

pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid 

dan keimanan kepada Allah Swt.; kedua, kontrol dari luar diri sendiri.   

2. Hambatan dalam menerapkan strategi sistem pengawasan di BMT Buana 

Kartika Kabupaten Demak yaitu dari lembaga keuangan syariah kurang 

konsisten dan konsekuen dalam menerapkan sistem pengawasan melekat. 

Sedangkan dari pihak pengurus atau karyawan masih ada yang berusaha 



89 
 

 
untuk melakukan berbagai cara atau upaya agar terlepas dari waskat 

(Pengawasan melekat). Hambatan lainya kurangnya koordinasi antara 

pengurus dengan bawahan sehingga sistem pengawasan melekat belum 

dapat berjalan secara maksimal atau sebagai mana diharapkan oleh semua 

pihak terutama masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan 

syariah dalam hal ini BMT Buana Kartika. 

B. Saran-Saran 

Untuk BMT Buana Kartika Kabupaten Demak, perlu disosialisasikan 

tentang konsep BMT dan peranannya dalam memajukan perekonomian. 

Selain itu BMT Buana Kartika Kabupaten Demak perlu lebih meningkatkan 

lagi pengawasan yang sesuai dengan harapan semua pihak 

C. Penutup 

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah 

SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga 

dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Tiada gading yang tak retak 

dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga 

tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.  


