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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dengan adanya kerjasama antara pihak BMT Ben Makmur 

Kenduren dengan anggota dalam rangka meningkatkan keberhasilan usaha 

mikro,  kecil dan menengah  (UMKM). Kerja sama tersebut terjadi di 

BMT Ben Makmur Kenduren  untuk saling menguatkan untuk 

mewujudkan hasil yang berhasil dan tujuan yang dicapai. Dan untuk 

pencapaian dengan meberikan peran dan kewajiban BMT untuk membantu 

menjadikan sebuah UMKM berhasil dalam menjalankan usahanya. 

Kemudian mencari kendala-kendala apa saja yang terjadi. 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. BMT Ben Makmur Kenduren merupakan lembaga keuangan yang 

mengunakan prinsip syariah. peran BMT Ben Makmur Kenduren dalam 

meningkatkan keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah 

Managemen Sumber Daya manusia, memberikan pembiayaan dan 

promosi untuk membentuk loyalitas anggota. selain itu yang diberikan 

BMT Ben Makmur Kenduren yang juga diberikan dalam meningkatkan 

keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah pembinaan dan 

pelatihan kewirausahaan kepada anggota. BMT Ben Makmur Kenduren 

dalam meningkatkan keberhasilan didukung oleh beberapa faktor. 

Faktor tersebut ialah factor langsung dan tidak langsung. Faktor 

langsung yang mendukung meningkatnya keberhasilan UMKM 

meliputi modal yang bertambah, persyaratan mudah, karyawan semakin 

banyak, administrasi yang semakin baik, pendampingan usaha anggota, 

bagi hasil yang kompetitif, dan pelayanan jemput bola.  

2. BMT Ben Makmur Kenduren dalam melakukan peran juga mendapat 

kendala-kendala yang menghambat dalam meningkatkan keberhasilan 

UMKM. Kendala-kendal dari dalam meliputi: keterbatasan sumber 
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daya manusia yang kompeten dalam melakukan penyuluhan dan 

pendampingan UMKM , serta sering bergntinya karyawan BMT Ben 

Makmur Kenduren. Sedangkan kendala-kendala dari luar yang 

menghambat BMT Ben Makmur Kenduren dalam meningkatkan 

keberhasilan UMKM meliputi : kondisi usaha yang sebagian belum 

setabil, kepercayaan terhadap koprasi berkurang, kurangnya disiplin 

anggota, permasalahan teknis UMKM, dan para digma bank 

konvensonal masih kuat. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Sepenuhnya peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

yang terdapat dalam penelitian ini, meliputi: 

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih kurang 

peneliti dapatkan. 

2. Keterbatasan waktu, biaya dan tempat sehingga membuat penelitian ini 

kurang maksimal. 

3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun tulisan 

ini sehingga perlu diuji kembali kendalanya kedepan. 

 

C. Saran 

Setelah melakukan penelitian yang dilakukan BMT Ben Makmur 

Kenduren untuk meningkatkan keberhasilan UMKM melalui Pembiayaan 

Mudharabah, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak BMT Ben Makmur  

a. Pihak BMT Ben Makmur Kenduren haruslah membangun komunikasi 

yang lebih mengakrabkan sehingga nasabah merasa nyaman dengan 

komunikasi yang terjalin diantara kedua belah pihak untuk 

membangun sebuah UMKM yang berhasil. 

b. Dilihat begitu banyaknya nasabah BMT Ben Makmur Kenduren perlu 

adanya penambahan sumber daya manusia untuk membuka cabang 

baru  cabang sehingga pelayanan yang diberikan pada tiap cabang bisa 
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lebih optimal. Pelayanan yang optimal tentunya akan menjadi daya 

tarik tersendiri untuk nasabah agar nasabah merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan dan untuk memperluas wilayah dalam 

meningkatkan keberhasilan UMKM di masyarakat. 

2. Bagi Peneliti Akan Datang 

Untuk penelitian akan datang diharapkan memperpanjang waktu 

penelitian. Dengan melakukan penelitian dalam jangka waktu lebih 

panjang diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai 

Pembiayaan  Mudharabah. 

 

D. Penutup 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis 

sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih 

banyak kekurangannya, baik mengenai materi penyajian, penggunaan 

bahasa, penganalisaan dan lain-lain. Hal ini karena keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan berbagai masukan dan kritik demi kebaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini, karena manusia tidak ada yang sempurna dan 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. 

Sebagai kata penutup, penulis mengharapkan semoga skripsi ini ada 

manfaatnya bagi penulis dan pihak yang membutuhkan, dan semoga apa 

yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini dicatat oleh Allah 

sebagai amal kebajikan dan Allah berkenan memberi pahala atas 

kesungguhan dan itikad baik yang penulis lakukan serta mengampuni segala 

kekhilafan yang ada. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan 

mohon ampun serta petunjuk. 


