
116 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan analisis berdasarkan teori dan hasil 

penelitian pada KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Program pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan di KJKS Nusa 

Indah Cepiring merupakan musyarakah mutanaqisha, dimana modal 

dari koperasi akan dikembalikan secara bertahap sehingga pada akhir 

masa akad, anggota menjadi pemilik penuh usaha musyarakah 

tersebut. Prosedur pembiayaan musyarakah di KJKS Nusa Indah 

Cepiring dapat dikatakan mudah, cepat, dan aman. Tetapi 

pelaksanaannya belum sesuai dengan standar ketentuan dari Dewan 

Syariah Nasional. Karena risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh 

pihak anggota, yang seharusnya ditanggung bersama antara pihak 

koperasi dan anggota. 

2. Pembiayaan musyarakah di KJKS Nusa Indah Cepiring dapat 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Karena dengan adanya 

pembiayaan musyarakah yang diberikan pada anggota berupa 

tambahan modal, usaha anggota menjadi berkembang dan pendapatan 

usaha bertambah. Bertambahnya pendapatan usaha anggota maka 
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kebutuhan ekonomi anggota semakin terpenuhi, sehingga 

kesejahteraan ekonomi anggota dapat dikatakan semakin meningkat. 

 

B. Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa 

masukan yang dapat dipertimbangkan demi kebaikan dan kemajuan KJKS 

Nusa Indah Cepiring Kendal adalah sebagai berikut: 

1. Bagi KJKS Nusa Indah Cepiring Kendal sebaiknya dalam hal 

pembagian risiko kerugian ditanggung secara bersama. Karena standar 

ketentuan dalam akad musyarakah keuntungan dan kerugian  

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Maka pihak koperasi 

yang juga sebagai pemilik usaha yang dijalankan oleh anggota sudah 

sewajarnya untuk menanggung risiko kerugian.  

2. Bagi KJKS Nusa Indah Cepiring sebaiknya segera merealisasikan dan 

mengembangkan produk-produk lain dalam program pembiayaan 

selain dari pembiayaan musyarakah, seperti produk murabahah dan 

salam yang selama ini masih dalam perencanaan, agar kesejahteraan 

anggota semakin meningkat lagi. Karena ke depan persaingan usaha 

akan semakin ketat, sehingga bagi purusahaan yang tidak bisa 

mengembangkan usahanya akan semakin tertinggal dengan 

perusahaan-perusahaan lain. 

3. Bagi pihak peneliti selanjutnya, pembahasan mengenai pembiayaan 

musyarakah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota 
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koperasi dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga 

penulis mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat 

digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat 

melengkapinya. 

 

C. Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan 

rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Studi Analisis Pembiayaan Musyarakah Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Di Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) Nusa Indah Cepiring Kendal”. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW 

yang membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu. 

Demikian persembahan yang penulis tuangkan, meskipun penulis 

sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini, namun masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan-

kesalahan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

dari berbagai pihak untuk kebaikan bersama. Semoga dengan selesainya 

skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya 

bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin 


