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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan bahwa: 

1. BMT Bina Ekonomi Umat dalam beroperasi sempat mengalami kepailitan 

yang menyebabkan BMT Bina Ekonomi Umat dalam keadaan stagnan. 

Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan BMT Bina 

Ekonomi Umat mengalami pailit, yakni dari aspek internal, aspek 

eksternal maupun aspek umum. Dari aspek internal diantaranya yaitu: 

peminjam kurang cakap, manajemen yang tidak baik atau kurang rapi, 

laporan keuangan yang tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai 

dengan perencanaan, terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada 

debitur, dan dana yang tidak cukup untuk menjalankan usaha. Faktor 

eksternal meliputi: aspek pasar yang kurang mendukung, daya beli 

masyarakat kurang, dan kenakalan peminjam. Sedangkan dari faktor 

umum yaitu karena kebijakan pemerintah. 

2. BMT Bina Ekonomi Umat  berupaya mengembalikan dana anggotanya 

ketika dalam kondisi pailit, yaitu setelah BMT BIKUM mendapat 

kecukupan dana untuk proses pengembalian. Hal ini bisa terwujud karena 

BMT BIKUM mendapatkan beberapa bantuan dari PINBUK berupa 

bantuan manajemen dan SDM yang terlatih, bantuan dan pinjaman dana 

dari LKM, INKOPSYAH, serta Asosiasi BMT Cabang Rembang. 

Sehingga dalam penyelesaiaan dana anggota yang hilang dapat kembali 

tersedia, bahkan anggota masih mempercayakan dananya untuk tetap dan 

masih di kelola oleh BMT BIKUM hingga saat ini. 

 

B. Saran-saran 

1. Bagi pihak BMT BIKUM sedan diharapkan dapat lebih meningkatkan 

konsistennya dalam menjalankan peran dan amanah oleh anggotanya. 

Sehingga anggota dapat percaya seluruhnya kepada pihak BMT dan 
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sebaliknya BMT juga percaya akan anggotanya yang memberikan 

dukungan langsung maupun tidak langsung untuk keberlangsungan BMT 

BIKUM. 

2. Bagi nasabah/anggota diharapkan menjadi nasabah yang selektif dan 

cerdas dalam memberikan kepercayaannya kepada lembaga keuangan 

manapun, sehingga jika suatu saat terjadi masalah yang tidak diharapkan, 

nasabah mampu mengatasi dengan wajar dan mengikuti aturan yang sudah 

berlaku di masyarakat. 

3. Bagi pemerintah diharapkan mampu mengatasi segala perkara yang terjadi 

pada semua lingkup masyarakat, dan mampu menjadi landasan yang kuat 

dalam memberikan perlindungan untuk masyarakat. 

 

C. Penutup 

 Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dalam waktu yang tidak lama 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan 

kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pelajaran 

kepada kita semua, khususnya mengajari bagaimana kita menjadi pakar ekonomi 

Islam yang baik dan diridhoi Allah SWT. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Akhirnya tidak ada kata yang pantas dari penulis selain memoon ampunan 

kepada Allah, atas segala kekurangan dan kesalahan penulis dan doa penulis 

semoga skripsi ini dikemudian hari dapat bermanfaat khususnya bagi penulisa 

sendiri dan semua pihak pada umumnya yang benar-benar membutuhkan. Amin 

ya robbal ‘alamin. 

 


