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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme produk pembiayaan usaha bagi hasil di KSPPS Tamzis 

Bina Utama Cabang Temanggung 

Adapun mekanisme dan prosedur produk pembiayaan usaha 

bagi hasil yang ditetapkan pada KSPPS Tamzis Bina Utama yaitu 

mulai dari pendaftaran menjadi anggota  dengan mengisi formulir, 

pengajuan pembiayaan, survei pengajuan pembiayaan, analisis hasil 

survei pembiayaan, Komite pengajuan pembiayaan, pengikatan akad, 

pencairan pembiayaan serta monitoring dan pembinaan usaha anggota. 

2. Penerapan produk  pembiayaan usaha bagi hasil di KSPPS Tamzis 

Bina Utama Cabang Temanggung 

Pembiayaan usaha bagi hasil dengan akad mudharabah di 

KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Temanggung adalah kerjasama 

usaha antara pihak Tamzis dengan anggota, dimana pihak Tamzis 

bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) menyediakan seluruh 

modal kepada anggota yang bertindak sebagai pengelola dana 

(mudharib). 

Dalam praktek kerjanya KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang 

Temanggung berpedoman pada Fatwa DSN No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah. Penerapan 

pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang 

Temanggung adalah pembiayaan modal kerja untuk sektor 

perdagangan dan pertanian. 

Produk pembiayaan usaha bagi hasil dengan menggunakan akad 

mudharabah ini merupakan pembiayaan yang paling banyak 

digunakan dibandingkan dengan produk yang lainnya. Adapun alasan 
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mengapa di KSPPS Tamzis Bina Utama penggunaan produk 

pembiayaan usaha bagi hasil paling banyak dipakai, yaitu sebagai 

berikut: KSPPS Tamzis Bina Utama lebih mengutamakan pembiayaan 

produktif, karena sesuai kebutuhan anggota yang mayoritas para 

pedagang dan petani. 

 

B. Saran 

1. Melakukan sosialisasi produk-produk terutama produk mudharabah 

agar pedagang kecil lebih mengetahui produk atau pembiayaan yang 

ingin dilakukan. Sebab masih ada pedagang kecil yang belum mengerti 

atau paham tentang produk-produk yang akan diambil. 

2. Memberikan inovasi serta hadiah kecil bagi anggota pertama yang baru 

menginvestasikan uangnya pada KSPPS Tamzis Bina utama agar lebih 

mudah menarik  minat masyarakat dan menjadi anggota tetap. 

3. Untuk produk-produk yang peminatnya masih sedikit diharapkan 

pihak KSPPS Tamzis Bina Utama lebih banyak melakukan promosi 

produk, dan juga menggunakan media sosial seperti, website, 

facebook, dan lain-lain sebagai media komunikasi dan informasi harus 

cepat dan mengetahui akan adanya KSPPS Tamzis Bina Utama 

sebagai informasi kepada anggota.  

 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari 

sepenuhnya  bahwa dalam penulisan dan pembahasan tugas akhir ini 

masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis  sangat mengharapkan 

kritik dan saran demi kesempurnaan tugas akhir ini. Dan penulis berterima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan 

semangat. Semoga tugas akhir  ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi 

pembaca pada  umumnya. 


