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   BAB V  

PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

 

 Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori 

dan hasil analisis dari penelitian pada BTM Mentari Ngunut Tulungagung 

dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Baitut Tamwil Muhammadiyah Mentari Ngunut Tulungagung ini 

mengacu pada prinsip umum 5C. BTM melihat orang yang mempuyai 

karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang 

berharga, modal yang kuat, kondisi perekonomian yang aman. Orang 

yang seperti ini adalah potensial untuk diajak bekerja sama dan orang 

yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan. Akad pembiayaan 

mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dilaksanakan oleh 

pihak Kopsyah BTM Mentari ini sistem dan prosedurnya sebenarnya 

sama saja, bedanya kalau pembiayaan Mudharabah membayar 

angsurannya dengan membayar bagi hasil saja sedang musyarakah 

membayarnya dengan membayar pokok + bagi hasil setiap bulannya. 

Penerapan bagi hasil atas kesepakatan pihak pengurus dan RAT 

bawasannya nasabah lama yang ingin melakukan negoisasi, misalnya 

untuk nasabah lama dengan nilai rapot yang baik bisa melakukan 

negoisasi dan untuk nasabah yang aktif membayar angsuran  
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bulanan bisa meminjam lagi walaupun nasabah tersebut masih 

mempuyai tanggungan.  

2.  Akad pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah ini para 

pedagang, petani, dan nelayan memerlukan tambahan modal untuk 

pengembangan usaha mereka. Selain itu BTM juga memberikan 

kontribusi terhadap nasabahnya yaitu dengan melakukan pengawasan 

untuk mengetahui peningkatan usaha nasabah dengan penuh teliti. Hal 

ini yang mengakibatkan masyarakat khususnya daerah Ngunut dan 

para pengusaha kecil semakin sejahtera, maju dan makmur.  

 

B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian di BTM Mentari Ngunut 

Tulungagung, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai 

masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran 

yang bertujuan untuk kemajuan BTM Mentari Ngunut Tulungagung 

sebagai berikut :  

a. Bagi BTM Mentari Ngunut Tulungagung 

 Menyesuaikan nama produk dan praktek agar prakteknya 

sesuai dengan aturan atau prosedur syariah 

 Memberi  pemahaman kepada nasabah tentang produk-

produknya di BTM Mentari tersebut  . 

b. Untuk IAIN Tulungagung  
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Untuk memberikan tambahan referensi pada perpustakaan dikampus, 

khususnya bagi mahasiswa IAIN Tulungagung dan untuk menambah 

pengetahuan serta informasi kepada pembaca dan mahasiswa tentang 

implementasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta 

kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian mudharib. 

c. Untuk Penelitian selanjutnya Untuk memperoleh pengetahuan dan 

menambah wawasan serta pengalaman di lembaga keuangan syariah.  


