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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari paparan dan penjelasan yang sudah di uraikan dari bab 

1 sampai bab 4 dan dilengkapi dengan hasil penelitian yang sudah 

melalui pengkajian yang mendalam, maka penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Mekanisme Bank Btpn Syariah dalam mengelola Produk 

Pembiayaan Paket Masa Depan adalah sebelum melakukan 

pencairan pembiayaan Bank Btpn Syariah melakukan Pre 

Marketing yang di dalamnya terdapat (i) Silaturahmi Dengan 

Aparat (SDA), (ii) Mini Meeting dan (iii) Projection Meeting, 

setelah itu melakukan Survey dan Wawancara sekaligus 

menganalisis, melakukan Pelatihan Dasar Keanggotaan. 

2. Paket Masa Depan di BTPN Syariah MMS Gejayan cukup 

efektif diterapkan karena bisa membantu ibu-ibu yang sedang 

berusaha maupun yang ingin berusaha namun kesulitan dengan 

modal. Terlepas dari itu, pihak BTPN Syariah MMS Gejayan 

harus memperbaiki pelayanan dan pengawasan terhadap 

nasabah agar tujuan dari PMD tersebut bisa terwujud dengan 

lebih baik lagi. Tujuan dari PMD yang ingin memberdayakan 

keluarga pra / cukup sejahtera  meraih kehidupan yang lebih 

baik sudah terwujud dengan menerapkan 4 pilar yaitu Berani 
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Berusaha, Disiplin, Kerja keras dan Saling bantu atau disingkat 

BDKS. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan secara intensif 

terhadap efektifitas program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di 

BTPN Syariah dalam memberdayakan perempuan untuk mengembangkan 

ekonomi keluarga, penyusun mencoba memberikan saran-saran, 

diantaranya: 

1. Penulis berharap agar BTPN Syariah MMS Gejayan tetap optimis 

dalam menjalankan Produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) 

supaya tujuan untuk memberdayakan keluarga pra / cukup sejahtera 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik bisa terwujud. 

2. Pihak BTPN Syariah kantor cabang Sleman agar bisa memperhatikan 

kesejahteraan MMS Gejayan supaya tim MMS Gejayan tetap 

semangat dalam menjalankan Pembiayaan Paket Masa Depan. 

3. Pihak MMS Gejayan harus bisa memberikan pelayanan yang baik 

kepada nasabah, agar nasabah bisa nyaman dan bisa menarik calon 

nasabah yang lain untuk bergabung jadi nasabah PMD di bank BTPN 

Syariah. 

4. Nasabah PMD di BTPN Syariah MMS Gejayan supaya bisa mematuhi 

segala peraturan yang berlaku dalam PMD dan bisa menghargai 

pembiayaan dengan cara tertib membayar angsuran yang telah 

dijadwalkan waktunya yaitu setiap sekali dalam dua Minggu. 


