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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dari bab sebelumnya, peneliti 

dapat mengambil keseimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam mekanisme pembiayaan pada umumnya, prosedur pembiayaan di 

KSPSS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Babadan sudah sesuai dengan 

SOP dan ketentuan syariah lainnya. BMT Al-Hikmah melaksanakan dari 

awal proses pembiayaan sampai pembiayaan tersebut selesai yaitu dengan 

pengajuan berkas, penyelelidikan berkas pembiayaan, wawancara pertama, 

peninjauan ke lokasi (on the spot), wawancara kedua, keputusan 

pembiayaan, penandatanganan Akad, realisasi pembiayaan serta 

pemantauan sampai pembiayaan tersebut selesai. Akan tetapi pembiayaan 

murabahah yang berada di KSPPS BMT Al-Hikmah masih berbentuk 

akad bagi hasil dipasal-pasalnya, hal ini dikarenakan ada kendala pada 

program disistemnya. Namun pada akad murabahah secara lisan tetap 

menyampaikannya berbentuk margin kepada anggota tersebut. Selain itu 

dalam pemberian pembiayaan juga kurang melakukan pengawasan setelah 

pencairan dana tersebut apakah dananya benar-benar sudah digunakan 

sebagaimana semestinya pada awal kesepakatan.  

2. Penerapan prinsip 5C dan 2P pada analisis pembiayaan di KSPPS BMT 

Al-Hikmah sudah dapat diterapkan dengan sepenuhnya. Hal ini 

disebabkan pihak BMT memakai prinsip 5C (character, capacity, 

collateral, capital dan condition of economy) dalam menilai pembiayaan 

anggota. Sedangkan pada prinsip 7P di BMT Al-Himah hanya 

mementingkan 2 (dua) poin saja, yaitu personality dan payment. 

Sedangkan pada Poin party, purpose, prospect, profitability dan protection 

mendapatkan porsi sedikit dalam menerapkannya. Selain itu, implementasi 

penilaian pembiayaan di BMT Al-Hikmah juga mempunyai nilai tambahan 
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yaitu apabila nasabah tersebut sudah menjadi mitra yang loyal (setia) di 

KSPPS BMT Al-Hikmah maka pihak BMT akan lebih memudahkannya 

dalam melakukan pembiayaan, karena nasabah tersebut sudah memiliki 

loyalitas (kesetiaan) dengan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran. Perlu 

diketahui juga bahwa pada kenyataannya terjadinya resiko memang tidak 

dapat dihindari oleh pihak BMT. Salah satu dari permasalahan yang 

anggota lakukan tersebut juga menandakan bahwa pihak BMT masih 

kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis calon anggota pembiayaan.  

B. Saran 

Dari hasil pengamatan penulis (semenjak memulai pelaksanaan magang 

sampai akhir penelitian di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran) penulis akan 

memberikan saran bagi lembaga keuangan yaitu KSPPS BMT Al-Hikmah 

Ungaran, sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan perkembangan pembiayaan murabahah, selain 

menggunakan cara/strategi biasanya hendaknya pihak BMT juga 

memberikan inovasi baru seperti memberikan tema pembiayaan disetiap 

tahunnya, supaya masyarakat lebih tertarik untuk mengajukan 

pembiayaan. 

2. Agar prosedur pembiayaan berjalan dengan lancara dan berhasil, maka 

untuk kelancaran dalam pembiayaan hendaknya KSPPS BMT Al-Hikmah 

Ungaran menambah Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Supaya dalam 

pemantauan nasabah bisa dijalankan sesuai dengan yang direncanakan 

didalam prosedur pembiayaan. 

3. penerapan prinsip sikap kehati-hatian baik prinsip 5C maupun 7P sudah 

cukup baik, akan tetapi penilaian 7P poin party, purpose, prospect, 

profitability dan protection hendaknya diberikan porsi yang lebih lagi. 

Mengingat kondisi perekonomian sekarang yang cenderung naik 

turun/fluktuatif. 

4. Untuk meningkatkan pendapatan, KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran 

cabang Babadan harus meningkatkan semua jenis pembiayaan yang ada. 



77 
 

Karena hal ini akan berdampak pada kenaikkan pendapatan yang diperoleh 

oleh BMT. 

C. Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam atas segala 

pertolongan Allah dan atas kemudahan yang diberikan pada penulis sehingga 

Tugas Akhir ini dapat disusun. Sesungguhnya kebahagiaan yang saya rasakan 

dan dengan kemampuan yang terbatas ini, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini, namun demikian penulisan Tugas Akhir ini 

tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, maka kritik dan saran yang 

membangun sangatlah diharapkan penulis untuk memperbaiki Tugas Akhir 

ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin... 

 


