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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta 

hasil yang diperoleh seperti yang telah dipaparkan pada bab-

bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Prosedur pembiayaan murabahah di KJKS BMT Binama 

Semarang dalam konteks pelaksanaannya maka anggota 

sebagai pemesan barang kepada pihak bank,bank sebagai 

pembeli dan membayarnya kepada pihak supplier, 

kemudian pihak bank menyerahkan barang pesanan 

anggota dengan tingkat margin yang telah disepakati 

ketika akad, lalu nasabah membayar harga barang kepada 

pihak bank secara tunai atau pun kredit/ cicilan.  

2. Penetapan angsuran anggota setiap bulannya pada 

Pembiayaan Murobahah Produk Modal Usaha yang di 

terapkan di KJKS BMT Binama Semarang menggunakan 

rumus sederhana. Adapun perhitungan sederhana dalam 

menentukan jumlah angsuran, pokok dan margin 

keuntungan yaitu jumlah angsuran = pokok + margin 

keuntungan, pokok = plafon : jangka waktu, sedangkan 

margin keuntungan = plafon x prosentase margin. 

3.  
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B. Saran /Rekomendasi 

Saran-saran yang hendak penulis sampaikan adalah sebgai 

berikut: 

1. Mekanisme dalam pembiayaan jangan berbelit-belit untuk 

mempermudah pembiayaan di KJKS BMT Binama 

Semarang. 

2. KJKS BMT Binama Semarang diharapkan menurunkan 

marjin yang di ambil agar anggota tidak terasa terbenani 

dengan pembiayaan yang di ambil. 

3. mampu mempertahankan nasabah yang telah ada dan 

dapat meningkatkan lagi jumlah nasabah sebanyak 

mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang 

terbaik. 

4. Menunjukkan kepada nasabah bahwa KJKS BMT Binama 

Semarang mengaplikasikan operasional sesuai dengan 

syariah. 

5. Bisa membuktikan kepada anggota bahwa simpanan yang 

dikelolanya amanah, barokah dan profesional. 
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C. Penutup 

Dengan kebesaran kebesaran serta kekuasan Allah 

SWT,akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. 

Tetapi tugas akhir ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil 

karya penulis sendiri. Karena tanpa bimbingan dan 

terkabulnya do’a, tugas akhir ini tidak akan pernah 

terselesaikan. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan tugas 

akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu 

karena keterbatasan kamampuan dan pengetahuan penulis. 

Semoga kekurangan ini bisa menjadi motivasi bagi penulis 

untuk lebih giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan lainnya. 

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi penulis khususnya dan mahasiswa pada umumnya, 

sebagai masukan dan bahan kritikan. Serta segala daya dan 

upaya serta kekuatan senantiasa teriringrahmat dan 

keselamatan dari Allah SWT. Amin yarabbal ‘alamin. 

 


