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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka pada sub 

bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran koperasi Fatayat NU dalam mengurangi praktik rentenir 

di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten 

Brebes dengan memberikan modal dengan sistem bagi hasil 

yang saling menguntungkan dan menekankan warga untuk 

menabung, bagi hasil yang dilakukan dengan akad yang jelas 

dan tidak merugikan salah satu pihak, bagi hasil mudharabah 

atau murabahah didasarkan pada bentuk usaha dan barang 

yang dijadikan obyek akad, kisaran bagi hasil hanya 1-2 % 

perbulan, selain itu koperasi Fatayat NU telah memberikan 

keringanan proses penicilan jika pihak nasabah tidak mampu 

membayar akan diberikan kelonggaran dengan tidak 

melipatgandakan bagi hasil sebagaimana rentenir, begitu juga 

proses dipermudah dengan menekankan kerja kelompok 

koperasi dengan sistem tolong menolong, karena hasil dari 

pergiliran uang anggota akan dikembalikan lagi 

keuntungannya pada anggota. Jaminan yang diberikan oleh 

nasabah juga fleksibel, dengan menekankan pada bentuk 

usaha nasabah, bukan besar kecilnya jaminan, selain itu ada 

konsep menyalurkan hasil keuangan koperasi dengan 



 

 

137 

 

penyaluran zakat, demikian juga pihak koperasi juga 

melakukan proses pengelolahan zakat anggota yang diarahkan 

pada zakat produktif untuk membantu muqorib dalam 

mengembangkan usaha melalui uang zakat tersebut tanpa 

bunga dan ditekankan untuk menjadi anggota koperasi  

Fatayat NU sehingga mampu dibina dan uang tabungan dari 

nasabah yang mendapatkan zakat tersebut mampu menghidupi 

perjalanan koperasi 

2. Strategi koperasi Fatayat NU dalam mengurangi praktik 

rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan 

Kabupaten Brebes dilakukan dengan perekrutan anggota, 

aktivitas pendampingan, peningkatan sumber daya manusia, 

pemberian modal usaha, dan pengelolaan zakat produktif. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam 

skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi koperasi Fatayat NU meningkatkan pelayanan dan 

mempunyai akhlakul karimah sebagai modal dasar 

menjalankan roda pengelolaan 

2. Bagi masyarakat untuk menghilangkan rentenir dari 

kehidupannya karena akan merugikan kehidupan dan 

seharusnya masyarakat beralih kepada lembaga keuangan yang 

Islami dalam melakukan pembiayaan 
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3. Bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan muamalah dalam 

kehidupan sesuai dengan prinsip Islam. 

C. Penutup 

Demikian skripsi yang peneliti susun. Peneliti menyadari 

bahwa skripsi ini masih memungkinkan adanya upaya 

penyempurnaan. Sehubungan dengan itu segala kritik dan saran 

dari pembaca peneliti harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat menggapai 

ketentraman lahir dan batin untuk mengabdi kepada-Nya. 
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