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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis lakukan, penulis  dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme atau prosedur pembiayaan modal kerja dengan akad 

Murabahah yang diberikan pihak BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota 

Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan mekanisme atau prosedur 

pembiayaan-pembiayaan lainnya yang ada di BMT Al-Ittihad, dimana 

nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan terlebih dahulu mendaftarkan 

diri, mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan-persyaratan 

pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Al-Ittihad Cabang 

Panam Kota Pekanbaru.  

2. Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan survei langsung ke 

lapangan, dengan menyebarkan angket kepada 40 responden, dari total 40 

responden terdapat 30 orang atau 75% responden yang usahanya sudah 

mengalami peningkatan, berkat pembiayaan yang  disalurkan dalam 

bentuk barang  yang mereka terima dari pihak BMT Al-Ittihad Cabang 

Panam Kota Pekanbaru. Sehingga dari hasil usahanya itu, nasabah sudah 

bisa memiliki rumah yang layak, bisa mnjamin kesehatan keluarganya, 

bisa menjamin pendidikan anak-anak mereka, bahkan mereka bisa 

menyisihkan sebagian dari hasil usahnya untuk ditabung. 
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3. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh BMT Al-Ittihad 

Cabang Panam Kota Pekanbaru dalam proses pembiayaan adalah faktor 

pendukung dalam penelitian ini tingginya minat, lokasi yang terjangkau 

dan kebebasan memilih barang untuk usaha modal kerja. Sedangkan faktor 

penghambat yang yaitu kesulitan dalam membayar angsuran dan 

persyaratan harus memenuhi jaminan. 

 

B. Saran 

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin 

mengemukakan yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua. 

Adapun  saran-saran adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota PekanbaruHendaknya 

pelayanan lebih di tingkatkan lagi, seperti prosedur pembiayaan lebih 

dipersingkat dan proses pencairan dana dipercepat sehingga anggota 

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan meskipun pembiayaan 

mereka ditolak. 

2. Kepada anggota yang menggunakan dana pinjaman dan melakukan 

pembiayaan di BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru gunakan 

dan manfaatkanlah sebaik-baik mungkin, karena BMT ingin membantu 

memenuhi kebutuhan usaha anggota sehingga segala kekurangan bisa 

terpenuhi. Kemudian anggota atau nasabah yang telah mendapatkan 

pembiayaan agar tidak lalai dalam melakukan pelunasan angsuran dan 

pembayarannya secara tepat waktu yang telah ditentukan. 

 


