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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik 

simpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan 

dibagian awal Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut: 

1. Penyebab penutupan akad Mudharabah di KJKS BMT Walisongo 

adalah: 

a. Karena kerugian yang lebih besar yang diterima oleh KJKS BMT 

Walisongo. 

b. Untuk mengurangi pembiayaan macet yang dikarenakan karakter 

anggota yang kurang baik. 

2. Analisis penutupan pembiayaan akad Mudharabah adalah : 

a. Tindakan KJKS BMT Walisongo dalam menutup pembiayaan 

akad Mudhrabah bisa dinilai tepat akan tetapi juga bisa kurang 

tepat mengingat ada banyaknya faktor lain kurang baik dalam 

penutupan akad ini. 

b. Pihak KJKS BMT Walisongo dinilai lepas tangan terhadap 

anggotanya karena mereka tidak memberikan solusi yang baik 

untuk anggotanya yang mengalami kerugian dalam ushanya. 
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B. Saran 

Secara umum KJKS BMT Walisongo sudah banyak membantu program 

pembangunan nasional khususnya dalam hal perekonomian masyarakat. Adapun 

saran dari penulis seiring kemajuan yang diperoleh saat ini : 

1. KJKS BMT Walisongo seharusnya memberikan solusi yang baik jika 

mereka tetap menutup pembiayaan akad Mudharabahnya tidak 

bertindak lepas tangan begitu saja. 

2. KJKS BMT Walisongo harus menerapkan prinsip prudent dalam 

menjalankan usahanya yaitu menjalankan usaha dengan prinsip 

kehati-hatian agar tidak salah dalam memilih calon debitur sehingga 

tidak mengalami kerugian . 

C. Penutup 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufiq, dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sederhana 

ini. Tentunya penulis sangat menyadari adanya kekurangan serta kelemahan yang 

terdapat pada tugas akhir ini. Untuk itu, penulis mengharap adanya saran dan 

kritik yang membangun guna memperbaiki kesalahan yang ada. 

 Akhir kata, tak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. Semoga tugas akhir yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan juga bagi para pembaca pada umumnya. 

 Segala daya dan upaya serta kekuatan senantiasa teriring rahmat dan 

keslamatan dari Allah SWT. Amiin ya robbal’alamin 


