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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian Tugas Akhir di atas, analisis 

pembiayaan murabahah pada nasabah di BMT Ya Ummi 

MAS mampu menambah wawasan dan intelektual mengenai 

kondisi riil objek penelitian yang tidak diperoleh dibangku 

perkuliahan. Dengan demikian dapat penulis simpulkan telah 

diuraikan pada Tugas Akhir ini, adalah sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan prosedur pengajuan 

pembiayaan murabahah pada nasabah di BMT Ya 

Ummi MAS Pati penulis menyimpulkan bahwa 

dalam prosedur tersebut ada tiga tahap yaitu 

pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai 

pemohon, kemudian bagian pembiayaan 

mengumpulkan beberapa berkas yang telah 

diajukan si pemohon guna dilakukan penanganan 

oleh tim survey, setelah semua selesai barulah 

tugas tim survey melakukan analisa kelapangan 

atau terhadap calon nasabah atau anggota nasabah 

yang ingin melakukan pembiayaan.  
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2. Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat 

mempengarui nasabah dalam memilih murabahah 

pada BMT Ya Ummi MAS Pati, karean ada 

beberapa alasan yaitu akad murabahah itu 

digunakan untuk menambah modal atau barang 

yang kebanyakan anggota atau nasabah adalah 

orang-orang yang memiliki usah mokro di pasar, 

oleh sebab itu nasabah dengan tujuan ingin 

menambah modal kerja mereka dengan cara dapat 

menghubungi atau datang langsung ke kantor 

yang dekat dengan tempat nasabah brjualan di 

pasar, dengan memenuhi persyaratan anggota 

sebagai pemohon, maka proses pencairan dapat 

lebih cepat dan mudah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penulisan Tugas Akhir ini, ada 

beberapa saran atau rekomendasi untuk pihak BMT 

Ya Ummi MAS yang menjadi objek penulisan dalam 

Tugas Akhir ini, sebagai berikut: 

1. Produk-produk yang sudah ada sesuai dengan 

syari’ah harus dipertahankan dan dikembangkan. 

2. Operasional BMT Ya Ummi MAS harus tetap 

berpegang pada pinsip syari’ah Islam baik untuk 
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penyaluran dana maupun segi penghimpunan 

dana, sehingga fungsi BMT Ya Ummi MAS Pati 

sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah yang 

keberadaannya untuk ekonomi ummat tercapai. 

3. BMT Ya Ummi MAS Pati, perlu memperhatikan 

kepuasan anggotanya, karena dengan begitu 

nasabah atau anggota tidak akan berpindah 

dilembaga keuangan lainnya. Mengingat 

persaingan dilembaga keuangan semakin semakin 

ketat. 

4. Untuk pembiayaan murabahah yang disalurkan 

oleh BMT Ya Ummi MAS Pati harus tetap 

melandaskan prinsip jual beli atau sesuai 

syari’ahnya. 

 

C. Penutup 

Puji syukur kepada Allah SWT, telah memberikan 

kemudahan kepada penulis dalam penyusunan tugas 

akhir, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik, 

sebagai pelengkap untuk menyelesaikan Program 

Study Diploma III Perbankan Syari’ah. Penulis 

menyadari dalam memaparkan maupun menyusun 

tugas akhir ini masih banyak sekali kesalahan dan 

kekurangan baik dari segi bhasa maupun 
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metodologinya. Maka dengan iu penulis sebagai 

manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan jauh 

dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang 

membangun penulis harapkan untuk memperbaiki 

tugas akhir ke depan. Semoga kekurangan itu 

menjadikan pengalaman untuk penulis agar lebih giat 

dalam menempuh ilmu lagi. 

 


