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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakuakan serta hasil yang diperoleh 

seperti yang telah dipaparkan paada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Mekanisme pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat 

Sejahtera dalam konteks pemberian pembiayaan maka, calon anggota 

mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja, 

setelah pengajuan permohonan selanjutnya pengelola melakukan 

analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, kecuali pada 

pembiayaan dibawah Rp. 1.000.000 tidak menggunakan jaminan. 

2. Penetapan angsuran anggota setiap bulannya pada pembiayaan 

mudharabah dengan produk modal kerja yang diterapkan di KSPPS 

BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo menggunakan rumus 

perhitungan yang sederhana dalam menentukan jumlah angsuran, 

pokok dan bagi hasil, yaitu dengan jumlah angsuran = pokok + bagi 

hasil, pokok = plafon :  jangka waktu, sedangkan bagi hasil = pokok x 

prosentase bagi hasil. 

 

B. Saran  

1. Dalam mekanisme pembiayaan khususnya modal kerja syarat untuk 

pengajuan untuk anggota/calon anggota jangan terlalu berbelit-belit. 

2. Menunjukan kepada anggota bahwa pengamplikasian operasional di 

BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Wolo sudah sesuai dengan 

Syariah. 

3. Pengelola lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan agar tidak 

terjadi penyalahgunaan pembiayaan pada anggota KSPPS BMT Bina 

Ummat Sejahtera Cabang Wolo. 
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4. Hendaknya pengelola terutama manager selalu menegur apabila 

anggota telah menyimpang menggunakan pembiayaan modal kerja 

untuk kebutuhan lain. 

5. Memberikan saksi bagi para anggota yang telah kedapatan 

menyalahgunakan dana pembiayaan modal kerja. 

 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur 

alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana. 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 

semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis 

agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi 

perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap semoga 

Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para 

pembaca, serta semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya 

robbal’alamin. 

 


