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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah durakan oleh 

penulis diatas mengenai sistem angsuran pada pembiayaan multi 

barang dengan akad murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah 

Ungaran dapat disimpulkan: 

1. Dalam penentuan margin pada pembiayaan di KSPPS BMT 

Al-Hikmah Ungaran untuk pembiayaan sistem bulanan itu 

sebesar 1,8%, untuk pembiayaan sistem musiman sebesar 

2,5% yaitu dari perbandingan antara beban total simpanan 

dan biaya operasional dibagi lagi dengan outstanding atau 

baki debet pembiayaan, dan untuk para karyawan KSPPS 

BMT Al-Hikmah sebesar 1% dan angsurannya dipotong dari 

gaji karyawan perbulannya, hal ini bertujuan untuk 

mensejahterakan karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah itu 

sendiri. 

2. Sistem angsuran yang digunakan di KSPPS BMT Al-

Hikmah adalah dengan metode flat dan anuitas, dalam 

menggunakan margin keuntungan flat sudah efektif untuk 

anggota KSPPS BMT Al-Hikmah dan untuk margin 

keuntungan anuitas sepertinya belum efektif untuk anggota 

tersebut. 
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B. Saran 

1. Lebih baik KSPPS BMT Al-Hikmah itu harus menambah 

metode dalam menentukan margin, agar ketika dalam 

melakukan pembiayaan anggota bisa memilih menggunakan 

metode apa untuk pengangsurannya. 

2. Perlu adanya sifat transparan dengan penjelasan dan 

pengertian diawal ketika melakukan akad antara pihak 

koperasi dan anggota pembiayaan mengenai metode apa 

yang digunakan, yaitu metode flat dan anuitas yang 

digunakan oleh pihak KSSPS BMT Al-Hikmah dalam 

pengakuan keuntungan murabahah agar nasabah merasa 

tidak terbebani dan merasa sejahtera. 

 

C. Penutup 

Demikian penyusunan dari penulisan Tugas Akhir ini 

dengan judul “Penerapan Sistem Angsuran pada Pembiayaan 

Multi Barang dengan Akad Murabahah di KSPPS BMT Al-

Hikmah Ungaran cabang Bawen” sebagai tugas dan melengkapi 

syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang 

Ilmu Perbankan Syari’ah. 

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati penulis 

panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 



85 

kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 

penulis sehingga butuh proses untuk menjadi lebih baik lagi. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak diharapkan untuk penyempurnaan 

penulusan Tugas Akhir in. Harapan penulis semoga penulisan 

Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. Terima Kasih. 

 


