
 

103 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan adanya kerjasama antara pihak KSPPS BMT Bina Umat 

Sejahtra Tayu dengan anggota dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM). Maka hubungan kerjasama antara 

anggota  itu akan terjalin dengan baik. Kerja sama tersebut sesuai dengan teori 

kerjasama yang dikemukakan oleh Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen publik Lingkungan ekstern maupun intern, bahwa semua 

kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi 

keputusan serta tindakan dalam organisasi. karenanya perlu diadakan 

kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul, 

kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggung jawab 

masing-masing untuk mencapai tujuan. Kerjasama tersebut terjadi di KSPPS 

BMT Bina Umat Sejahtra untuk saling menguatkan untuk mewujudkan hasil 

yang produktiv dan tujuan yang dicapai. 

             Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan , 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. KSPPS BMT Bina Umat Sejahtra Tayu  merupakan lembaga keuangan yang 

mengunakan prinsip syariah. peran KSPPS BMT Bina Umat Sejahtradalam 

meningkatkan produktivitas  usaha mikro, kecil dan menengah adalah 

memberikan pembiayaan . selain pembiayaan yang diberikan KSPPS BMT 

Bina Umat Sejahtra yang juga diberikan dalam meningkatkan produktivitas 

usaha mikro, kecil dan menengah adalah pembinaan dan pelatihan 

kewirausahaan kepada anggota. KSPPS BMT Bina Umat Sejahtra Tayu  

dalam meningkatkan produktivitas didukung oleh beberapa faktor. Faktor 

tersebut ialah faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yang 

mendukung meningkatnya produktivitas UMKM meliputi modal yang 

bertambah, persyaratan mudah, karyawan semakin banyak, administrasi 
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yang semakin baik, pendampingan usaha anggota, bagi hasil yang 

kompetitif,dan  pelayanan jemput bola. Sedangkan faktor  tidak langsung 

yang mendukung yaitu kondisi UMKM yang baik, kerja sama dengan dinas 

terkait, lancarnya angsuran anggota, dan adanya motivasi yang baik dari 

anggota. 

2. KSPPS BMT Bina Umat Sejahtra Tayu dalam melakukan peran juga 

mendapat kendala-kendala yang menghambat dalam meningkatkan 

produktivitas UMKM. Kendala-kendal dari dalam meliputi : keterbatasan 

sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan penyuluhan dan 

pendampingan UMKM , serta sering bergntinya karyawan KSPPS BMT 

Bina Umat Sejahtra  yang dimutasi kedaerah lain. Sedangkan kendala-

kendala dari luar yang menghambat KSPPS BMT Bina Umat Sejahtra Tayu 

dalam meningkatkan produktivitas UMKM meliputi : kondisi usaha yang 

sebagian belum setabil, kepercayaan terhadap koprasi berkurang, kurangnya 

disiplin anggota, permasalahan teknis UMKM, dan paradigm bank 

konvensonal masih kuat. 

 

B. Keterbatasan Peneliti 

              Dari penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menimbulkan 

gangguan dan kurangnya hasil penelitian ini.keterbatasan yang terdapat dalam 

penelitian ini antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. keterbatasan literatur hasil  penelitian sebelumnya yang masih kurang 

peneliti dapatkan, baik dari segi hasil peneliti maupun analisisnya. 

2. keterbatasan mengenai data yang peneliti butuhkan untuk melakukan 

penelitian di lapangan. sehingga hasil peneliti ini hanya menggunakan data 

yang terbatas. 

 

C. Saran  

            Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang bisa 

penulis berikan untuk dijadikan bahan pertimbangan, diantaranya. 
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1. Bagi para peneliti selanjutnya bisa meneliti kembali judul ini dengan 

metode yang berbeda, sehingga bisa digunakan sebagai pembanding dengan 

hasil peneliti ini. Hasil peneliti ini diharapkan juga bisa menjadi referensi 

bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat menyempurnakannya. 

2. Bagi objek yaitu KSPPS BMT Bina Umat Sejahtra Tayu diharapkan bisa 

lebih terbuka dalam memberikan data terhadap peneliti. Karena data 

tersebut sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

D. Penutup 

             Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dalam dalam 

penyusunan skripsi ini.Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan meskipun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin.Hal ini 

disebabkan kemampuan dan keterbatasan dan pengetahuan yang peneliti 

miliki. 

        Oleh karena itu tidak ada kata yang lebih indah melainkan saran dan 

masukan, serta kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf 

sebesar-besarnya segala kekurangan , kesalahan, serta peneliti berdoa semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada 

umumnya. Amiinn. 

 


