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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang 

pembiayaan mudharabah dengan strategi tempo di KSPPS 

TAMZIS Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pembiayaan mudharabah dengan strategi tempo di 

KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Pasar Induk 

Wonosobo adalah sebagai berikut: 

a. Pengajuan, meliputi pengisian formulir, verifikasi 

kelengkapan data, dll. 

b. Persiapan survey yang dilakukan oleh AO dan MMC 

c. Survey. Team survey menganalisa data dan kelayakan 

usaha yang dituangkan dalam kertas kemudian 

diajukan ke team komite pembiayaan. 

d. Komite menyimpulkan dan memutuskan kelayakan 

pengajuan pembiayaan. 

e. Pengikatan, dilakukan oleh kedua belah dan saksi 

secara langsung (anggota dan TAMZIS). 

f. Pencairan pembiayaan 
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g. Biaya, meliputi biaya administrasi, biaya jaminan, 

biaya notaris, dan biaya materai 

h. Monitoring  

i. Angsuran  

j. Pelunasan  

2.   Target yang diberikan oleh TAMZIS Pusat Dari 

tahun 2013, target pembiayaan berada diangka Rp. 

800.000.000,- namun TAMZIS Cabang Pasar Induk 

Wonosobo mampu mencapai Rp. 842.162.500,- dalam 

presentasinya adalah 5,27%  dari jumlah nasabah 96 

anggota yang artinya pencapaian target dari 100% belum 

tercapai secara maksimal. Pada tahun 2014, target 

pembiayaan berada diangka Rp. 1.000.000.000,- namun 

TAMZIS Cabang Pasar Induk wonosobo mampu 

mencapai target yaitu diangka Rp. 1.094.379.000,- dan 

untuk presentasinya adalah -90,56% dengan 110 anggota 

dari 100% target belum sama sekali tercapai.  Dan pada 

tahun 2015 target pembiayaan berada diangka Rp. 

1.500.000.000,-. TAMZIS cabang Pasar Induk Wonosobo 

memperoleh target Rp. 1.702.741.000 dan dalam 

presentasinya adalah 53,15% dab nasabahnya 178 dari 

taret yang diberikan oleh TAMZIS pusat. Dapat di lihat 

bahwa rencana dan strategi yang di terapkan kurang 

efektif. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada 

Lembaga Keuangan Syariah KSPPS TAMZIS Bina Utama 

Wonosobo Cabang Pasar induk Wonosobo, ada beberapa hal 

yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk 

meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang 

bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS TAMZIS Bina 

Utama adalah sebagai berikut: 

2. Bagi KSPPS TAMZIS Bina Utama diharapkan dapat 

meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan 

anggotanya serta memaksimalkan strategi yag di 

temponya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut 

yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang 

penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan 

perekonomian masyarakat dalam mengembangkan 

usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar 

menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi 

usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah. 

Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi 

pelayanan- pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat 

yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah 

sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme 

produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional 
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Syari’at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga 

Keuangan Syari’ah, karena hal tersebut yang 

membedakannya dengan Lembaga Keuangan 

Konvensional. 

3. Bagi pihak peneliti selanjutnya 

Pembahasan mengenai efisiensi pemberian pembiayaan 

mudharabah dalam TA ini masih jauh dari kesempurnaan, 

sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan 

tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk 

peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang 

berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. 

C. Penutup 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir  yang berjudul “Analisis 

Pembiayaan Mudharabah dengan Strategi Tempo di KSPPS 

TAMZIS Bina Utama Cabang Pasar Induk Wonosobo”. 

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda 

Rasulullah SAW yang membimbing kita dari zaman kebodohan 

ke zaman yang penuh ilmu. Meskipun penulis sudah berusaha 

sebaik mungkin dalam menyelesaikan penulisan TA ini, namun 

penulis menyadari sepenuhnya bahwa TA ini masih jauh dari 
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kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan karena 

keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh 

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

yangmembangun dari berbagai pihak untuk kebaikan bersama. 

Semoga dengan selesainya TA ini dapat memberikan manfaat 

yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi 

pembaca pada umumnya. 


