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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian Tugas Akhir diatas, analisis pelaksanaan akad 

murabahah terhadap pembiayaan usaha mikro di BMT Harapan Ummat 

Kudus mampu menambah wawasan dan intelektual mengenai kondisi 

riil obyek penelitian yang tidak diperoleh dibangku perkuliahan. 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan apa yang telah diuraikan 

pada Tugas Akhir ini, adalah sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan penilaian pelaksanaan akad murabahah terhadap 

pembiayaan usaha mikro di BMT Harapan Ummat Kudus yang di  

analisis dengan menggunakan analalisis 5C yaitu Character, 

Capacity, Capital, Condition of Economic, dan Collateral yaitu 

merupakan aspek awal yang akan di nilai oleh BMT Harum Kudus 

yang meliputi sifat/watak, kemampuan dalam mengelola usaha, 

permodalan, kondisi ekonomi dari anggota dan jaminan yang 

disertakan dari anggota/calon anggota tersebut. Dari hasil penelitian 

BMT Harum Kudus sudah cukup untuk menilai dalam aspek 5C ini 

karena bisa dilihat dari menganalisa karakter si pemohon 

pembiayaan yang melalui beberapa tahap meliputi: bank checking, 

trade checking, dan  personal checking, kemampuan anggota dalam 

membayar kewajibannya dihubungkan dengan kemampuan anggota 
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dalam mengelola usaha produktifnya untuk memperoleh laba. Dalam 

hal ini anggota sudah cukup berpengalaman dalam menggerakkan 

usahanya karena bisa dilihat dari kemampuan anggota dalam 

menghasilkan output produk. 

2. Berkaitan dengan penambahan akad wakalah pada pembiayaan 

usaha mikro di BMT Harapan Ummat Kudus, BMT ketika 

mewakilkan pembelian barang kepada anggota, pihak BMT tidak 

meninjau ulang mengenai kuitansi yang diberikan oleh anggota 

tersebut, apakah benar-benar telah dibelikan barang untuk usaha 

produktifnya atau dibelikan untuk kebutuhan barang yang lainnya. 

Dalam hal ini menjadikan ketidakjelasan barang yang diperjual 

belikan. Jika BMT ingin mewakilkan pembelian barang kepada 

anggota, barang tersebut harus dibelikan dahulu oleh anggota. 

Setelah itu BMT meninjau kembali bukti kuitansi tersebut untuk 

menjadi bukti sah atas barang yang dibeli oleh nasabah. Jadi setelah 

meninjau kembali bukti kuitansi tersebut, maka secara prinsip barang 

tersebut sudah benar adanya secara riil dan kemudian bisa 

dilanjutkan dengan akad murabahah yang sudah disepakati di awal. 
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A. Saran  

 Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, ada beberapa 

saran atau rekomendasi untuk pihak BMT Harapan Ummat Kudus 

yang menjadi obyek penulisan dalam Tugas Akhir ini. 

1. Produk-produk yang sudah ada sesuai dengan syari’ah harus 

dipertahankan dan dikembangkan 

2. Dalam operasionalnya BMT Harum Kudus harus tetap 

berpegang pada prinsip syari’ah Islam baik untuk penyakuran 

dana maupun untuk segi penghimpunan dana. Sehingga fungsi 

BMT Harum Kudus sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah 

yang keberadaannya untuk ekonomi ummat dapat tercapai. 

3. BMT Harum Kudus perlu memperhatikan kepuasan 

anggotanya, karena sangat penting untuk menjaga loyalitas 

anggota, karena dengan loyalitas yang dimiliki anggota, 

anggota tidak akan berpindah di lembaga keuangan lainnya. 

Mengingat persaingan di dunia perbankan dewasa ini semakin 

ketat.  

4. Untuk pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh BMT 

Harum Kudus harus tetap melandaskan pada prinsip jual beli, 

suka sama suka/saling rela. Maksudnya dalam penetapan 

margin murabahah dalam pengikatan jaminan, tidak boleh 

terlalu memberatkan anggota. 
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B. Penutup 

Puji syukur kepada Allah SWT, telah memberikan 

kemudahan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir sehingga 

dapat menyelesaikannya dengan baik, sebagai pelengkap untuk 

menyelesaikan Program Study Diploma III Perbankan Syari’ah. 

Penulis menyadari dalam memaparkan maupun menyusun tugas 

akhir ini masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan baik dari 

segi bahasa maupun metodeloginya, maka dengan itu penulis 

sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun penulis 

harapkan untuk memperbaiki tugas akhir ke depan. Namun semoga 

kekurangan itu menjadikan pengalaman untuk penulis agar lebih 

giat dalam menempuh ilmu lagi. 

 Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan dapat 

diambil hikmah khususnya bagi penulis. Masukan dan kritikan 

yang bersifat membangun sangat dinantikan penulis untuk 

kesempurnaan di masa yang akan datang. 
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