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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, baik dari segi sistem 

pengelolaan BMT Mitra Usaha Mulia ataupun dalam hal kontribusi BMT Mitra 

Usaha Mulia dalam meningkatkan produktivitas usaha kecil di Lumbungrejo 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan BMT Mitra Usaha Mulia yaitu dari masyarakat 

untuk masyarakat. Sistem ini dilakukan dengan penghimpunan 

dana dan penyaluran dana, yang mana prinsip yang dipakai dalam 

penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip 

syari’ah. Dalam penghimpunan dana BMT menggunakan akad 

wadi’ah dan mudharabah dan dalam hal penyaluran dana BMT 

menggunakan akad murabahah dalam pengadaan barang 

sedangkan untuk jasa seperti pembiayaan sekolah, pembiayaan 

rumah sakit, dan yang lainnya BMT menggunakan akad multijasa.

2. Kontribusi-kontribusi yang di berikan oleh BMT Mitra Usaha 

Mulia adalah sebagai berikut:

1. Pemberian modal usaha bagi para nasabah

2. Memberikan pembinaan terhadap para nasabah yang diberi 

pembiayaan.

3. Memonitoring dan mengevaluasi usaha nasabah dengan terjun 

langsung ke tempat-tempat usaha nasabah.

4. Mengurangi peran rentenir dalam peminjaman uang terhadap 

masyarakat.

Para pengusaha kecil di Lumbungrejo sudah mengalami 

peningkatan-peningkatan tersebut dilihat dari sebelum dan sesudah 

mendapatkan pembiayaan oleh BMT Mitra Usaha Mulia, banyak 

peningkatan baik dari pertambahan modal yang diputarkan secara 
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produktif untuk kepentingan usaha dan peningkatan pendapatan, dan dari 

beberapa pengusaha kecil juga bisa mempekerjakan karyawan dalam 

usaha mereka yang mana hal ini dapat mengidentifikasi perkembangan 

dari usaha yang mereka jalani, dan beberapa dari mereka juga sudah bisa 

meningkatkan aset dengan memiliki bangunan dan kendaraan bermotor 

untuk usaha mereka.

5.2 Saran

1. Untuk pihak BMT Mitra Usaha Mulia, agar meningkatkan kinerja dan 

juga terus mengembangkan produk yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat. Memahamkan para anggota tentang prinsip syari’ah dan 

memahamkan anggota tentang akad apa yang akan dipakai oleh anggota 

ketika melakukakan transaksi pembiayaan, karena kebanyakan dari 

masyarakat masih awam tentang akad-akad transaksi syari’ah dan 

kebanyakan dari mereka tidak terlalu perduli tentang akad dan hanya 

mementingkan pencairan dana, sehingga dalam mindset mereka bahwa 

BMT itu adalah sama dengan instansi konvensional lainnya yang masih 

memakai bunga dalam transaksinya.

2. Untuk masyarakat untuk bisa lebih memahami akad antara dirinya dan 

BMT ketika mengambil pembiayaan, karena masih banyak dari anggota 

pembiayaan yang tidak terlalu perduli tentang akad dan hanya 

mementingkan pencairan dana, padahal pemahaman akan akad sangatlah 

penting sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang produk dan sistem 

yang dipakai oleh BMT Mitra Usaha Mulia.


