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BAB IV 

PENUTUP 

 

 
A. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab 

sebelumnya tentang “PERANAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAN MIKRO 

DI BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS” maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Mekanisme pembiayaan mikro di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dilakukan 

melalui alur  dengan tahapan : 

a. Pengajuan 

1) Mengisi formulir permohonan pengajuan 

2) Melengkapi berkas persyaratan  

b. Survei 

1) Survei administratif 

a) Domisili 

b) Survei jaminan 

1) Survei kelayakan dan kemampuan yang berhubungan dengan 

pembiayaan yang di inginkan 

c. Persetujuan 

d. Pencairan pembiayaan 

1) Menyiapkan dokumen-dokumen pencairan meliputi : 



59 

 

a) Akad pembiayaan 

b) Bukti tanda terima jaminan 

c) Wakalah 

d) Kartu kontol pembiayaan 

2) Penandatanganan akad  

2. Adapun pengaruh agunan terhadap besar kecilnya pembiayan mikro di 

BPRS Saka Dana Mulia Kudus sebagai berikut : 

a. Nasabah baru 50 % dari nilai pasar wajar pada waktu pencairan. 

b. Nasabah ulangan atau nasabah lama bisa mencapai 70 % dari nilai pasar 

wajar.  

 

B. SARAN 

1. Menyempurnakan produk – produk yang ada di BPRS Saka Dana Mulia 

Kudus. 

2. Prinsip kehati-hatian lebih diutamakan, meskipun kepercayaan antara 

nasabah dengan pihak BPR S juga sangat penting.  

3. meningkatkan kualitas pelayanan prima terhadap nasabah. 

4. Produk yang sudah sesuai dengan syari’ah harus dipertahankan dan 

dikembangkan. 

5. Keprofesionalan karyawan dalam bersungguh-sungguh untuk memajukan 

BPRS Saka Dana Mulia Kudus. 
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C. PENUTUP 

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis 

panjatkan, akhirnya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini.Penulis mengakui bahwa dalam penulisan 

tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.Semoga kekurangan ini bisa 

menjadi motivasi bagi penulis untuk lebih giat dalam menempuh kegiatan-

kegiatn lainnya. 

 Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahan 

kritikan.Serat segala daya dan upaya serta kekuatan senantiasa teriring rahmat 

dan keselamatan dari Allah SWT.Amin ya robbal ‘alamin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


