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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan 

mengenai Peralihan akad mudharabah ke akad rahn dalam pembiayaan 

modal usaha pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo sebagai berikut: 

1. KJKS BMT Marhamah Wonosobo mengalihkan akad dalam 

pembiayaan modal usaha dari akad mudharabah ke akad rahn karena 

adanya kendala dalam penerapan akad mudharabah, seperti nasabah 

menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai 

dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh 

nasabah bila nasabahnya tidak jujur, resiko lebih besar, 

tanggungjawab bank maupun nasabah lebih besar, dan perlu 

perhitungan lebih cermat. Di sisi lain, akad rahn memiliki kelebihan 

seperti menjaga kemungkinan nasabah agar tidak lalai atau bermain-

main dengan pihak BMT, dan meminimalisir kemungkinan nasabah 

menghindar dari kewajibannya dengan adanya agunan.  

2. Pengajuan pembiayaan rahn di KJKS BMT Marhamah Wonosobo  

akan direalisasikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan, kemudian dilakukan analisa jaminan yang meliputi: 

jaminan tanah atau bangunan dan juga jaminan kendaraan bermotor. 
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KJKS BMT Marhamah Wonosobo berhak menolak pengajuan 

pembiayaan rahn yang tidak memenuhi prosedur standar pembiayaan. 

B. Saran 

Sesuai dengan judul Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. KJKS BMT Marhamah agar melakukan promosi supaya masyarakat 

lebih memahami berbagai produk yang ada di BMT Marhamah 

khususnya pembiayaan rahn. 

2. Pembiayaan rahn di BMT Marhamah Wonosobo supaya dapat lebih 

dikembangkan agar dapat membantu masyarakat memperoleh 

pembiayaan, baik produktif maupun konsumtif. 

C. Penutup 

Alhamdulillah rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan 

ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan, baik bobot ilmiah maupun dari segi penulisannya. Semua itu 

karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap 

semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca pada umumnya. 


