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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang peranan pembiayaan mudharabah dan murabahah 

terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan kesejahteraan nasabah dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Peranan pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT UGT 

Sidogiri cabang Pekanbaru dalam meningkatkan usaha pedagang 

mikro kecil Pekanbaru.  

2. Tanggapan nasabah terhadap peranan pembiayaan mudharabah dan 

murabahah BMT UGT Sidogiri baik, karena margin atau keuntungan 

yang di dapatkan BMT dinilai mereka rendah yaitu sebesar 0% 

terutama jika dibandingkan dengan rentenir dan bank konvensional 

tempat mereka meminjam sebelumnya, untuk mengajukan untuk 

persyaratannya mudah dan pencairan dananya tidak lama dan mereka 

tidak pernah mengalami kesulitan di dalam membayar angsuran,  

untuk pemberian monitoring atau pengawasan pihak BMT pun tidak 

pernah lupa karean tanggung jawab BMT tidak berhenti setelah 

memberikan pembiayaan tetapi juga pada pengawasan.  

3. sistem pembiayaan yang sudah sesuai dengan pembiayaan mudharabah 

dan murabahah sehingga sangat berpengaruh positif terhadap 

perkembangan usaha mikro kecil dan kesejahteraan masyarakat yang 

ingin mengembangakan usahanya tetapi dengan modal yang terbatas. 
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Tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah ,nasabah 

memilih pembiayaan murabahah mendukung pengadaan barang untuk 

usahanya, sedang nasabah akan memilih pembiayaan mudharabah jika 

mereka membutuhkan uang untuk tambahan modal. 

4. Prosedur penyaluran dananya pun disesuaikan dengan akad nya 

sehingga tidak menyulitkan nasabah.  

 

6.2 Saran 

Setelah melihat peranan yang diterapkan oleh pengurus BMT UGT 

Sidogiri maka penulis memberikan saran yaitu : 

1. BMT UGT Sidogiri sendiri harus terus memberikan sosialisasi terhadap 

masyarakat apa itu BMT dan bagaimana sistemnya agar masyarakat yang 

belum tertarik untuk bergabung menjadi nasabah dan mengambil 

pembiayaan sesuai kebutuhannya . sehingga tugas BMT untuk membantu 

perekembangan UMKM disekitar ligkungan masyarakatnya perannya 

optimal dengan baik. 

2. Untuk pemerintah, sebaiknya membuka lebih banyak lagi lembaga 

keuangan syariah seperti BMT atau Bank syariah, dengan adanya lembaga 

keuangan syariah ini para pengusaha kecil tidak lagi bergantung kepada 

rentenir atau bank konvensional yang selalu menetapkan bunga. 

3. Untuk para nasabah sebaiknya dana yang diberikan oleh pengurus BMT 

sebaiknya digunakan secara maksimal mungkin untuk meningkatkan 

usaha yang dijalankan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya meneliti pada variabel penelitian  

yang berbeda yang lebih luas lagi dan lebih banyak subjek lain. 


