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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai optimalisasi peranan baitul maal 

pada KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, maka penulis dapat 

menyimpulkan: 

1. Faktor utama yang berpengaruh terhadap pengelolaan baitul maal yang 

tidak optimal dan efisien adalah system organisasi yang tidak tertata 

rapi dan ketiadaan fundrising baitul maal sendiri. Kertebatasan SDM 

yang ada menyebabkan pengelolaan baitul maal hanya sebagai 

sampingan dan mengutamakan sisi profit atau baitul tamwil. 

2. Upaya yang dilakukan BMT Amanah Usaha Mulia sendiri dalam 

pengoptimalisasi peranan baitul maalnya adalah pelatihan oleh 

karyawan lama yaitu dengan mengangkat SDM untuk khusus 

mengelola baitul maal sehingga ada SDM yang focus untuk mengatur 

baitul maal. Bentuk perbaikan dalam rangka optimalisasi peranan baitul 

maal BMT Amanah Usaha Mulia ini adalah pelatihan oleh karyawan 

mengenai fundrising, membuat program charity hingga sertifikasi 

nadzir wakaf. Pelatihan – pelatihan yang di adakan tersebut adalah 

pelatihan yang diadakan oleh perhimpunan BMT sejawa tengah dan 

DIY. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi 

BMT Amanah Mulia Magelang, diantaranya: 

1. Meningkatkan kualitas SDM yang lebih baik guna meningkatkan 

kualitas kinerja BMT Amanah Usaha Mulia. 

2. Menciptkan SDM yang mandiri dan professional untuk mengelola 

baitul maal 
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3. Dengan kegiatan open recruitment memungkinkan system operasional 

baitul maal dan baitul tamwil akan lebih optimal dan efisien sehingga 

mampu berjalan dan berkembang bersama. 

C. Penutup 

Demikianlah Tugas akhir yang telah disusun penulis dengan judul 

“Optimalisasi Peranan Baitul Maal pada KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia 

(AULIA) Magelang”. Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan 

rasa puji syukur kehadirat Allah SWT meskipun dalam bentuk yang sangat 

sederhana penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan yang semua itu karena keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan penulis. Semoga dengan segala kekurangan pada penulisan tugas 

akhir ini mampu menjadi motivasi besar bagi penulis untuk lebih baik lagi. 

Dan akhirnya, penyusunan tugas akhir ini semoga dapat bermanfaat 

bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan 

dan bahan kritikan yang membangun untuk bisa lebih baik di masa yang akan 

datang dan segala sesuatu kira kembalikan kepada-Nya. 

 

 


