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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul Analisis tingkat 

keuntungan nasabah pada pembiayaan mudharabah di sektor perdagangan 

di BMT Madani Ngemplak Margoyoso Pati, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Realisasi akad pembiayaan mudharabah pada BMT Madani Ngemplak 

margoyoso Pati yaitu adanya tahapan atau prosedur yang harus dilalui 

antara pihak BMT dan nasabah, sehingga akad tersebut menemui 

kesepakatan termasuk bagi hasil. Selain itu ada syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh nasabah seperti melampirkan fotocopy KTP, surat 

nikah dan agunan.  .   

2. Analisis tingkat keuntungan nasabah pada pembiayaan mudharabah di 

sektor perdagangan reliatif berbanding lurus antara usaha 

dagangdengan modal yang digunakannnya. Seperti pedagang eceran 

(kecil)memperoleh keuntungan sesuai dengan modal usahanya yaitu 

relatif kecil, sedangkan pedagang besar memperoleh keuntungan besar 

dengan modal yang besar pula. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dengan rendah hati 

menyampaikan beberapa saran semoga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Pimpinan BMT 

Dalam menentukan kebijakan realisasi akad pembiayaan harus lebih 

hati-hati, supaya tidak terjadi kemacetan  

2. Bagi Teller dan Pegawai BMT 

Harus bisa memahami dan mampu memberikan penjelasan dari 

pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabahnya, terutama nasabah baru. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas limpahan rahmat, karunia, taufiq serta hidayah-Nya, akhirnya    

penulisan skripsi yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat 

dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW, sang pelita bagi manusia sepanjang masa. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih kurang sempurna, untuk itu penulis selalu berharap 

adanya kritik dan saran yang membangun bagi pembaca yang budiman 

guna menyempurnakan skripsi ini dan menambah bekal pengalaman 

penulis. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, 

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta 

bermanfaat bagi perkembangan ekonomi islam. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan kemudahan serta kebahagiaan kepada kita          

semua. Amiiin   


