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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti 

berdasarkan teori dan analisa penelitian pada KSPPS 

TAMZIS Bina Utama cabang Batur, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah untuk pertanian 

menggunakan prosedur yang ditetapkan KSPPS 

TAMZIS Bina Utama yaitu diawali dengan syarat 

menjadi anggota TAMZIS terlebih dahulu, kemudian 

permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir 

yang disertakan kelengkapan administrasi, kemudian 

di survey oleh Acount Officer (AO), analisa hasil 

survey, hingga pemberian Surat Persetujuan 

Permohonan Pembiayaan (SP3) kepada anggota 

pemohon pembiayaan, lalu dilanjutkan dengan proses 

akad dan realisasi pembiayaan. 

Perhitungan bagi hasil di KSPPS TAMZIS Bina 

Utama menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan 

HIM (Hasil Investasi Minimum). Dari setiap usaha 

diharakan mampu memperoleh HIM untuk 

membayarkan bagi hasil yang sudah disepakati di 

awal, setelah dianalisa bahwa usaha yang dijalankan 
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oleh anggota mampu memperoleh HIM maka anggota 

itu layak diberikan pembiayaan. Pembiayaan untuk 

pertanian juga menerapkan sistem bagi hasil 

berdasarkan HIM, akan tetapi tidak menggunakan 

angsuran seperti pada pembiayaan perdagangan. 

2. Berdirinya KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang 

Batur dapat menjadi solusi untuk membantu dan 

meringankan beban para petani yang membutuhkan 

modal untuk mengembangkan usahanya. Peran 

KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur sangat 

mempengaruhi tingkat perekonomian petani, karena 

berkembangnya pertanian dipengaruhi oleh modal 

yang besar, dari adanya modal yang besar diharapkan 

akan memperoleh pendapatan yang besar pula. 

Berdasarkan bukti yang sudah ada dapat diketahui 

bahwa perekonomian petani mengalami peningkatan 

setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah. Juga 

dapat disimpulkan bahwa KSPPS TAMZIS Bina 

Utama cabang Batur cukup berhasil dalam penyaluran 

pembiayaan mudharabah untuk pertanian. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di 

KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur, ada beberapa hal 

yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk 



89 
 

meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang 

bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS TAMZIS 

Bina Utama cabang Batur. Beberapa sarannya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur 

Diharapkan peran KSPPS TAMZIS Bina Utama 

cabang Batur dapat meningkatkan perekonomian dam 

memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat 

yang berekonomi rendah, maka hendaknya 

persyaratan-persyaratan pembiayaan harus lebih 

fleksibel, sehingga petani kecil dan baru bisa 

mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah. 

Prosedur pembiayaan mudharabah yang diterapkan 

sudah memenuhi tingkat keamanan bagi KSPPS 

TAMZIS Bina Utama cabang Batur, sehinggan 

mampu meminimalisir resiko. Maka dari itu 

diharapkan KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang 

Batur mampu terus menjaga dan menerapkan prosedur 

tersebut. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa menggali 

lagi mengenai peran KSPPS TAMZIS Bina Utama 

cabang Batur dalam meningkatkan perekonomian 

petani, sehingga dapat menjadi informasi dan 
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wawasan berkelanjutan tentang peranan KSPPS 

TAMZIS Bina Utama cabang Batur. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan 

sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dalam 

rangka untuk melengkapi kekurangan-kekurangan 

yang ada. 

C. Penutup 

Syukur alhamdulillahi rabbil ‘alamin penulis 

panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tugas 

Akhir ini dengan judul “Peran KSPPS TAMZIS Bina Utama 

cabang Batur dalam Meningkatkan Perekonomian Petani 

Melalui Akad Pembiayaan Mudharabah”. Shalawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW pembawa rahmat bagi seluruh ummat manusia. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas 

Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis 

mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk melengkapi kekurangan Tugas Akhir ini. 

Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 


