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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh 

seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Penerapan pembiayaan mudharabah yang telah ditetapkan oleh BMT 

Fastabiq cabang Kudus antara lain yaitu: calon pedagang kecil yang akan 

menerima atau manfaat pembiayaan mudharabah bertempat tinggal di 

wilayah jangkuan pelayanan BMT Fastabiq cabang Kudus atau dilingkungan 

kabupaten kudus atau daerah dekat dengan lokasi BMT, calon pedagang kecil 

dalam memanfaatkan pembiayaan mudharabah harus mempunyai suatu 

usaha, calon pedagang kecil penerima pembiayaan mudharabah bersedia 

melakukan kerjasama dengan BMT, calon pedagang kecil penerima 

pembiayaan mudharabah bersedia dan mampu dalam melakukan pengelolaan 

usaha, dan jika terjadi kerugian dalam menjalankan usahanya, calon 

pedagang kecil berani menanggung kerugian managerial skiil dan waktu serta 

kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh, calon 

pedagang kecil memiliki karakter dan modal yang baik, calon pedagang kecil 

tidak memiliki tunggakan (pembiayaan bermasalah) dengan lembaga 

keuangan maupun pihak lain. 
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2. Prosedur pembiayaan dari mulai permohonan sampai dengan pencairan dana 

tidak membutuhkan waktu yang lama hal ini dikarenakan salah satu dari 

tujuan BMT adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 

peningkatan usahanya. Pihak BMT melakukan survey kepada calon nasabah 

yang akan dibiayainya karena survey merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pembiayaan, survey dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui data mengenai nasabah dalam hal tempat tinggal nasabah, jenis 

usaha dan kemampuan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah. 

Dari tinjauan pedagang kecil sendiri itu dari sarana dan prasarana diketahui 

bahwa lokasi BMT Fastabiq yang strategis yaitu berada di dekat dengan 

tempat usaha para pedagang kecil merupakan salah satu alasan mengapa 

nasabah mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Fastabiq. Selain lokasi 

yang strategis, sistem komputer yang ada di BMT sangat membantu 

pedagang kecil dalam kegiatan transaksi, hal ini dikarenakan tingkat 

keakuratan komputer yang tinggi dibandingkan dengan perhitungan manual 

yang dilakukan oleh petugas BMT. Selain prosedur pembiayaan yang cepat 

dan pembiayaan tanpa jaminan, kebebasan pedagang kecil dalam pilihan 

jangka waktu harian untuk pembayaran pembiayaan mudharabah yang ada di 

BMT Fatabiq Cabang Kudus lebih menguntungkan usaha pedagang kecil. Hal 

ini dikarenakan pendapatan pedagang kecil yang setiap harinya bervariasi. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari skripsi ini maka penulis 

memberikan saran-saran dalam upaya meningkatkan kualitas BMT Fastabiq. 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan anatara lain: 

1. Melakukan sosialisasi produk-produk BMT kepada masyarakat khususnya 

pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan 

pengetahuan masyarakat tentang mudharabah masih sangat rendah dan juga 

masih banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang bank syariah dan 

mengangapnya sama saja dengan bank konvensiaonal. Jadi pihak BMT harus 

melakukan pendekatan mulai pondok-pondok pesantren, takmir-takmir 

masjid, dan mushola, lembaga-lembaga pendidikan, jamaah pengajian. 

2. Lebih meningkatkan kualitas pengawasan dalam mekanisme kerja BMT agar 

tidak terjadi penyimpangan dalam operasional kerjanya, khususnya dalam 

penyaluran dana kepada pedagang kecil. 

3. Pihak BMT harus lebih selektif lagi dalam memilih calon mitra usaha yang 

akan bekerjasama dengan BMT. Dengan tujuan agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam kerjasamanya. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah penulis mengucapkan dan menyampaikan rasa syukur 

kehadirat Allah SWT yang memberikan kekuatan, rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh 

dari kata sempurna, walaupun segala usaha dan segala kemampuan yang dimiliki 

telah dikerahkan semua, namun demikian saran dan kritik yang membangun 

senantiasa penulis harapkan. 

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang 

telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga dapat mendapatkan 

imbalan yang setimpal dari Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat baik 

penulis khususnya dan untuk membaca pada umumnya. AMIN YA EOBBAL 

ALAMIN. 

 


