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BAB V 

PENUTUP 

1.2 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti berdasarkan teori dan hasil 

penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa :  

1. Dari uraian diatas peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peran 

BMT dalam melakukan pembiayaan syariah untuk peningkatan 

perekonomian pedagang di Pasar Trangkil sudah bisa dikatakan berhasil, 

karena kebanyakan dari mereka yang mendapatkan pembiayaan syariah 

perekonomiannya semakin membaik dan meningkat karena mendapatkan 

tambahan modal, di BMT tidak ada bunga tapi margin dan menggunakan 

prinsip bagi hasil, pinjamannya mudah dan tidak memakai jaminan, 

Menggunakan akad syariah yang di dalamnya terdapat kesepakatan bersama 

yang diharapkan tidak memberatkan salah satu pihak. 

2. Peran BMT dalam melakukan marketing syariah terhadap peningkatan 

perekonomian pedagang di Pasar Trangkil bisa dikatakan berhasil, 

Keberhasilan BMT Fastabiq dalam meningkatkan penawaran produknya 

dapat dilihat dari beberapa nasabah yang telah bergabung selama bertahun-

tahun dan berhasil mengembangkan usahanya. Serta banyaknya nasabah 

yang semakin meningkat setiap tahunnya membuktikan bahwa BMT telah 

berhasil menawarkan produk-produk pembiayaan syariahnya. Dan 

kebanyakan dari mereka mendapatkan tawaran untuk mengambil 



81 

 

pembiayaan di BMT Fastabiq melalui sistem jemput bola, yakni petugas 

datang ke rumah untuk menawarkan produknya. 

1.2 Saran 

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disarankan sebagai 

berikut : 

1. Bagi BMT Fastabiq 

Bagi BMT Fastabiq diharapkan mampu memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi nasabah, mampu memunculkan produk-produk syariah baru 

yang lebih baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 

2. Bagi Pasar Trangkil 

Bagi pedagang Pasar Trangkil diharapkan setelah adanya pembiayaan 

syariah dan marketing syariah yang dilakukan oleh BMT Fastabiq 

perekonomian pedagangnya semakin meningkat dan lebih baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih sangat terbatas 

menggunakan analisis deskripitif. Untuk itu, diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik sejenis 

(peningkatan perekonomian masyarakat, pembiayaan syariah, marketing 

syariah) dapat mengujinya kembali dengan lebih baik. 
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5.3 Penutup 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi terdapat 

banyak kesalahan dan kekhilafan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun untuk penulis, guna mengingatkan dan memperbaiki 

setiap kesalahan yang ada dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga dengan 

selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, 

khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Terakhir 

tidak lupa penulis mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT serta terima 

kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini. 

Kesempurnaan milik Allah kesalahan milik kita semua. Amin. 


