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BAB  IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Teknik untuk menentukan kemampuan anggota dalam membayar 

angsuran pada pembiayaan murabahah di KJKS Binama adalah dengan 

mengetahui kemampuan usaha atau omzet yang didapat anggota, 

pendapatan anggota setiap bulannya yang dapat diprediksi, biaya-biaya 

yang dikeluarkan tiap bulannya, dan dengan melihat aspek-aspek lainnya, 

seperti kemampuan anggota dalam memperoleh keuntungan dalam 

usahanya kelayakan usaha, kemampuan membayar angsuran. 

2. Mekanisme dalam membayar angsuran pada pembiayaan murabahah di 

KJKS Binama dengan menggunkan metode efektif progresif karena 

margin yang di dapat KJKS Binama akan dihitung berdasarkan sisa 

pokok pembiayaan, Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran 

harga pokok yang semakin membesar dan marjin keuntungan yang 

semakin menurun. 

 

B. SARAN  

Guna meningkatkan perkembangan KJKS Binama maupun Anggota 

maka saran dari peneliti adalah : 
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a) Bagi KJKS Binama 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap mitra guna meningkatkan 

profesionalisme kerja para karyawan KJKS Binama. 

2. Meningkatkan sumber daya manusia karyawan KJKS Binama. 

3. KJKS Binama harus bisa senantiasa mengadakan inovasi baik 

produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana sesuai 

dengan kebutuhan pasar 

4. Meningkatkan teknologi yang akan mendukung dalam pengelolaan 

dan perkembangan KJKS Binama. 

5. Mengoptimalkan sosialisasi kepada anggota sehingga KJKS Binama 

bisa lebih diterima oleh masyarakat. 

b) Bagi Anggota 

1. Meningkatkan partisipasi anggota dalam rangka ikut meningkatkan 

kemajuan dan perkembangan KJKS Binama. 

2. Meningkatkan keikutsertaan anggota dan mengawasi kegiatan usaha 

yang diadakan oleh KJKS Binama. 

3. Meningkatkan rasa kebersamaan yang berasaskan kekeluargaan 

antar setiap anggota. 

C. PENUTUP 

Dengan segala kerendahan hati penyusun memanjatkan puji syukur ke 

hadirat allah SWT, akhirnya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana 

penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun mengakui bahwa 

penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang kesemuanya itu 
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karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun. Semoga 

kekurang sempurnaan ini bisa menjadi cambuk bagi penyusun sehingga bisa 

memotivasi penulis untuk bisa lebih baik dari ini. 

Semoga tulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada 

khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahan 

kritikan yang membangun untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. 

Akhirnya segala sesuatu kira kembalikan kepada-Nya. 

 


