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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

 Dari hasil penilitian yang telah dilakukan di KSPPS BMT Bina Umat 

Sejahtera mengenai implementasi akad mudharabah dalam pembiayaan modal 

kerja, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT 

Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal terhadap Fatwa Dewan Pengawas Syariah 

(DSN) No. 07/DSN/MUI/I/2000 mengenai pembiayaan mudhrabah tentunya 

sudah baik dan sesuai karena KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera adalah 

koperasi yang berlandaskan syariat Islam dan dalam fatwa yang dikeluarkan 

DSN tersebut ada tiga pembagian yaitu ketentuan pembiayaan, rukun dan 

syarat pembiayaan dan ketentuan hukum perbankan hal tersebut dapat dilihat 

dari pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja dimulai dari nasabah 

mengajukan pembiayaan dengan membawa semua persyaratan yang sudah 

ditetaokan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, kemudian dilakukannya 

analisis oleh pihak KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang menggunakan 

analisis 5C sampai proses akad itu dilaksanakan. Dan disini memang pihak 

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera akan memberikan pengarahan mengenai 

pengajuan permohonan pembiayaan dari awal sampai proses akad itu sendiri. 

2. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum syariah. Dimana anggota pembiyaan mudharabah digunakan 

untuk usaha produktif, yaitu untuk tambahan modal usaha yang memang 

mayoritas nasabah pembiayaan adalah masyarakat yang berlatar belakang 

sebagai pedagang di pasar. Dalam pembuatan hukum pembiayaan modal kerja 

KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera diantaranya: 

a. Jangka waktu pembiayaan sudah ditetapkan yaitu dalam jangka waktu tiga 

tahun. 
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b. Pembuatan kontrak tidak dikaitkan dengan kejadian dimasa yang depan, 

dalam hal bagi hasil pihak bank tidak dikaitkan dengan naik turunnya tukar 

rupiah terhadap dollar. 

c. Apabila terjadi pembiayaaan macet atau pembiayaan bermasalah pihak bank 

tidak langsung mengeksekusi jaminan atau membebankan keharusan 

pembayaran bagi hasil 2kali lipat jika nasabah terlambat dalam melakukan 

pembayaran bagi hasil setiap pembayaran angsuran setiap bulannya 

walaupun dalam DSN menyebutkan tidak ada ganti rugi karena pada 

dasarnya akad bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, 

kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. 

d. Berkaitan dengan perselisihan diantara kedua belah pihak, pihak bank tidak 

langsung menghubungi Badan Abritasi Syariah dikarenakan pihak bank 

lebih mementingkan musyawarah dan menjaga tali silaturrahmi beserta 

membina lagi terhadap nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil laporan tugas akhir di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera 

Cabang Kendal maka penulis memiliki saran sebagai berikut: 

1. Perlunya sosialisasi mengenai KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dan juga 

produk-produk di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Kendal 

kepada masyarakat agar masyarakat tertarik. 

2. Perlu ditekankan dalam hal pemahaman baik akad maupun produk baik 

kepada para stakeholder yaitu karyawan itu sendiri yang belom mengerti 

maksud dan tujuan dari akad akad yang digunakan dalam simpanan 

maupun pembiayaan. 

3. Saat ini tingkat persaingan yang tinggi antara lembaga keuangan syariah 

dan konvensional semakin ketat, maka KSPPS BMT Bina Umat Cabang 

Kendal harus mampu melewati persaingan antar lembaga dan juga mampu 

memberikan daya tarik tersendiri di dalam masyarakat. 
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C. Penutup 

 

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kemudahan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusuanan 

Tugas Akhir ini dengan baik, sebagai tugas dan melengkapi syarat guna 

memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam ilmu Perbankan Syariah. Penulis 

menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, yang 

semua itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga 

butuh proses dalam penyempurnaan yang lebih baik lagi. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan 

untuk penyempurnaan penulisan tugas akhir ini.  

Harapan penulis semoga penulisan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya,. Terimakasih. 

 

 


