
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang optimalisasi 

pembiayaan Qordul Hasan pada KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Pembiayaan Qordul Hasan di KSPPS BMT ISTIQOMAH 

Tulungagung 

Pembiayaan Qordul Hasan adalah pinjaman kebajikan yang 

diberikan atas dasar kewajiban sosial semata. Prosedur pengajuan 

pembiayaan Qordul Hasan yang diterapkan di KSPPS BMT 

ISTIQOMAH sangatlah mudah, dengan biaya administrasi sebesar 

lamanya angsuran dan hanya dibayarkan diawal perjajian. 

Adapun syarat pengajuan pinjaman yaitu hanya melampirkan 

fotokopi KTP/SIM dan jaminan berupa BPKB atau Sertifikat Tanah. 

Dalam pembayaran Qordul Hasan di KSPPS BMT ISTIQOMAH, jangka 

waktunya untuk setiap anggota berbeda-beda, tergantung kesepakatan 

diawal antara 1 sampai 12 bulan. Jika dalam batas waktu yang telah 

disepakati anggota belum melunasinya, maka akan diberikan tambahan 

waktu tanpa dikenakan denda. 

2. Strategi Penyaluran Dana Qordul Hasan 

KSPPS BMT ISTIQOMAH dalam menghimpun dana tidak 

hanya bersumber dari baitul maal, tetapi juga dari infaq wajib setiap 



anggota yang melakukan pembiayaan Bai’ bi Tsaman ‘Ajil (BBA) dan 

pendapatan administrasi pembiayaan Qordul Hasan itu sendiri. Hal ini 

merupakan strategi khusus untuk menghimpun dana pembiayaan Qordul 

Hasan. Di dalam kantor pun juga terdapat kotak infaq yang terletak di 

samping Teller. Sumber dana untuk Qordul Hasan pada KSPPS BMT 

ISTIQOMAH tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 19/DSN-

MUI/IV/2001 Tentang Qardh. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT 

ISTIQOMAH Tulungagung belum bisa dikatakan optimal dalam 

menyalurkan dana Qordul Hasan. Dalam hal ini, peneliti memakai FDR 

(Financing to Deposit Ratio) sebagai standar keoptimalan penyaluran 

dana. 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi KSPPS BMT ISTIQOMAH Tulungagung 

Melihat hasil penelitian yang menunjukkan belum optimal dalam 

menyalurkan dana Qordul Hasan, disarankan agar KSPPS BMT 

ISTIQOMAH dapat lebih menyalurkan dananya dengan memperluas 

sasaran peminjam yang tidak hanya untuk biaya sekolah dan orang sakit 

tetapi juga untuk modal pengusaha kecil. 

 

 



2. Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penyempurnaan 

dalam pengembangan keilmuan keuangan mikro syariah khususnya 

dalam BMT, dan pelaksanaan akad Qardh, serta penelitian ini guna 

memberikan masukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah 

melalui pelaksanaan akad Qardh. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan masukan atau 

referensi yang cukup berarti. 

 


