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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh 

seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Persepsi pedagang pasar tentang pemahaman mudharabah, menunjukkan 

bahwa sebanyak 13 anggota (52%) yang menyatakan bahwa mengetahui 

apa itu mudharabah, 12 anggota (48%) yang menyatakan bahwa tidak 

mengetahui apa itu mudharabah. 

2. Persepsi pedagang pasar tentang rukun mudharabah, menunjukkan bahwa 

25 anggota (100%) mengetahui rukun mudharabah. 

3. Persepsi pedagang pasar tentang dalil mudharabah, menunjukkan bahwa 

sebagian besar 22 anggota (88%) tidak mengetahui isi dalil mudharabah 

dan sebanyak 3 anggota (12%) tidak hafal dalil mudharabah. 

4. Persepsi pedagang pasar tentang mekanisme menabung, menunjukkan 

bahwa 25 anggota (100%) mengetahui mekanisme menabung. 

5. Persepsi pedagang pasar tentang pembagian bagi hasil, menunjukkan 

bahwa 25 anggota (100%) yang menyatakan tidak memperhatikan nisbah 

atau bagi hasil. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari skripsi ini maka penulis 

memberikan saran-saran dalam upaya meningkatkan kualitas KJKS BMT 

Artha Bumi Asri Semarang. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan 

antara lain: 

1. Melakukan sosialisasi produk-produk BMT kepada masyarakat khususnya 

simpanan mudharabah. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan 

pengetahuan masyarakat tentang mudharabah masih sangat rendah dan 

juga masih banyak yang belum mnegerti dan salah faham tentang bank 

syariah dan mengangapnya sama saja dengan konvensional. Jadi pihak 

BMT harus melakukan pendekatan mulai pondok-pondok pesantren, 

takmir-takmir masjid, dan mushola, lembaga-lembaga pendidikan, jamaah 

pengajian. 

2. Lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam mekanisme kerja BMT agar 

tidak terjadi penyimpangan dalam operasional kerjanya, khususnya dalam 

pandangan kepercayaan terhadap simpanan mudharabah. 

3. Pihak BMT harus lebih memahami arti makna Mudharabah dalam 

simpanan mudharabah. Dengan tujuan agar calon anggota tidak 

membandingkan prinsip mudharabah dengan prinsip konvensional. 
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Penutup 

Alhamdulillah penulis mengucapkan dan menyampaikan rasa syukur 

kehadirat Allah SWT. yang memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

jauh dari kata sempurna,walaupun segala usaha dan segala kemampuan yang 

dimiliki telah dikerahkan semua, namun demikian saran dan kritik yang 

membangun senantiasa penulis harapkan. 

Penulis menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga dapat mendapatkan imbalan 

yang setimpal dari Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat baik penulis 

khususnya dan untuk pembaca pada umumnya. Akhirnya, kepada Allah SWT-

lah penulis memohon, semoga hidayah dan ridha-Nya senantiasa terlimpahkan 

kepada kita semua, Aamiin Ya Rabb. 


