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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian dan pembahasan di atas diketahui bagaimana Peran 

Koppontren BMA dalam mencapai kesejahteraan anggota di sekitar Pondok 

Pesantren Nurul Huda telah dikemukakan dalam bab analisa dan 

pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Lembaga keuangan syari’ah Baitul Mu’amalat Al Hikmah merupakan 

lembaga keuangan di Blora yang berperan membantu pengembangan 

pengusaha kecil di lingkungan Blora melalui program–program yang ada 

di BMA dalam bidang ekonomi maupun sosial. Dalam bidang ekonomi 

seperti pemberian pinjaman untuk anggota untuk meningkatkan usaha, 

sedangkan dalam bidang sosial seperti pembinaan anggota, program 

Beasiswa Madin, Mts, dan SMK, Penyembelihan Hewan Qurban 

dilakukan setiap tahun sekali biasanya setelah pelaksanaan shalat Idul 

Adha. Membantu Musholla, Madrasah dan Masjid sekitar yang sedang 

membangun, meski dengan nominasi yang tidak besar. Peran BMA dalam 

mewujudkan kesejahteraan anggotanya (pengusaha kecil) yaitu 

pemberian pinjaman untuk meningkatkan pendapatan usaha.  
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2. Dampak BMA mencapai kesejahteraan anggotanya dapat dilihat dari 2 

sisi, aspek Material dan Immaterial. Pertama, dari sisi Material menjadi 

semakin meningkat pendapatannya dari penghasilan per bulan Rp. 

500.000 menjadi Rp. 1.000.0000. Dari sisi Immaterial masyarakat 

semakin terbantu dengan adanya program-program Koppontren BMA 

yang laksanakan yaitu masyarakat menjadi lebih sadar akan perubahan 

nasib yang lebih baik, dari awal mulanya kurang rajin dalam beribadah 

masyarakat menjadi lebih rajin dan sadar. Dengan program-program 

Koppontren BMA sasaran yang dilaksanakan dalam kaitannya 

mensejahterakan anggotanya yang meliputi industri rumah tangga, 

pengusaha kecil, pedagang kecil, petani, buruh dagang, dan masyarakat 

sekitar di Pondok Pesantren Nurul Huda sangat terbantu dan dilihat dari 

pendapatannya yang diterima para anggota sebelum dan sesudah adanya 

BMT juga semakin meningkat dengan memperoleh pembiayaan dari 

Koppontren BMA. Dari aspek materi maupun immaterial Berarti dapat 

dikatakan bahwa dengan adanya pemberian pembiayaan dari Koppontren 

BMA, pendapatan pengusaha kecil mengalami peningkatan dan dikatakan 

sejahtera. 
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B. Saran-Saran 

Sebelum menutup penulisan skripsi ini, kiranya perlu penulis 

sampaikan beberapa saran sebagai pokok pikiran yang dapat penulis 

sumbangkan dengan harapan saran tersebut dapat bermanfaat untuk kita 

semua. Hendaklah kita selalu kritis dalam menerima pendapat tentang hukum. 

Terutama permasalahan hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat dan rahmat dan petunjuk-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada 

baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran 

bagi ummat manusia dan semua pihak yang telah membantu secara baik 

langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih bersifat sederhana, penulis 

mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan 

skripsi ini. Mohon kritik dan saran yang bersifat konstruktif penulis harapkan 

demi sempurnanya skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada 

umumnya yang menjadi kontribusi bagi dunia keilmuan. Amin ya robbal 

’alamiin. 

 


