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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Penerapan bagi hasil yang diterapkan BMT sudah sesuai dengan ketentuan yang 

ada dimana pihak BMT dan nasabah pembiayaan bersepakat satu sama lain 

dalam menentukan besarnya persentase bagi hasil. Pembagian keuntungan bukan 

berdasarkan jumlah modal yang dipinjam melainkan berdasarkan jumlah 

keuntungan yang didapatkan setiap bulan sehingga tidak memberatkan nasabah 

pembiayaan. 

2. Persepsi nasabah mengenai keberadaan BMT sangat positif. Persepsi tersebut 

timbul karena fungsi BMT sebagai penghimpun dan penyalur dana telah berjalan 

dengan baik. Fungsi BMT sebagai penyalur dana dirasakan oleh nasabah 

pembiayaan yang menilai bahwa BMT membantu dalam perkembangan usaha. 

Selain itu pelayanan yang baik menjadi salah satu faktor yang menimbulkan 

persepsi baik tersebut. 

3. Dalam pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi para nasabah BMT sendiri 

banyak berkontribusi dalam memajukan kehidupan ekonomi masyarakat 

khususnya para nasabah BMT. Banyak usaha mikro yang berkembang dengan 
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bantuan BMT dan dengan perkembangan tersebut menyebabkan bertambahnya 

penghasilan dari para pemiliknya sehingga bisa meningkatkan taraf hidupnya.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memiliki saran yang bisa berguna 

bagi BMT dan penelitian selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah: 

1. Praktis  

Keterbatasan jumlah kas dari BMT merupakan salah satu kekurangan yang ada 

pada BMT karena sumber dana BMT berasal dari jumlah simpanan dari 

nasabahnya sendiri, maka alangkah lebih baik apabila BMT bekerja sama dengan 

perbankan syariah dalam mendapatkan dana yang lebih besar sehingga keperluan 

para nasabah yang ingin meminjam dana tercukupi dan tidak perlu berebut.  

2. Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya penelitian bisa dilanjutkan dengan memperluas 

penelitian ke cakupan yang lebih luas seperti tingkat provinsi sehingga bisa 

memperkaya penelitian yang bisa membantu kemajuan BMT di Indonesia. 


