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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah penulis menganalisa data-data yang didapatkan 

baik melalui dokumentasi maupun wawancara maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ada 

beberapa Dampak Pandemi Covid 19 Bagi Pembiayaan 

Di BMT Al Hikmah kalirejo, undaan Kudus diantaranya: 

a. Sulitnya mencari anggota baru 

Pandemi covid 19 memiliki dampak yang 

sangat luar biasa, baik bagi kesehatan maupun 

perekonomian. Dengan adanya social distancing maka 

kegiatan masyarakat diluar rumah menjadi berkurang, 

bahkan rutinitas menjadi hal yang langka, termasuk 

berkumpul dan bertemu seseorang. Hal ini juga 

berdampak pada pengumpulan anggota baru. Dimana 

pergerakan para marketing terbatasi. 

b. macetnya beberapa angsuran pembiayaan 

masyarakat kalangan menengah ke bawah 

sangat merasakan dampak dari adanya pandemi, 

terutama dalam bidang ekonomi. Maka damapak yang 

diarsakan masyarakat secara langsung berdampak 

pada rutinitas pembayaran angsuran, dimana sejak 

pandemi malanda, beberapa nasabah yang memang 

bagus dalam pembayaran bulanan dengan adanya 

pandemi mulai mengalami kemacetan.  

c. adanya penarikan tabungan yang signifikan dari 

nasabah 

masa pandemi adalah masa dimana kesehatan 

dan ekonomi menaglami cobaan yang cukup banyak. 

Selain harus menjaga kesehatan dengan sosial 

distancing masyarakat juga harus tetap menjaga 

perekonomian tetap jalan. disituasi yang sulit ini 

banyak perekonomian yang jatuh. Maka tidak sedikit 

masyakat yang mengandalkan tabungannya untuk 

berbagai keperluan, diantaranya mecukupi kebutuhan 

hidup sehari hari, menjaga bisnisnya agar tetap 
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berjalan atau bahkan untuk kebutuhan yang 

mendesak. Ini mengakibatkan adanya penarikan 

tabungan nasabah yang cukup signifikan. 

2. Sedangkan Strategi BMT Al Hikmah Dalam Mengatasi 

Dampak Pandemi Covid 19 Di Bidang Pembiayaan, 

yaitu: 

a. Komunikasi intensif 

Strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Al 

hikmah dimasa pandemi adalah dengan menjalin 

komunikasi yang intens, agar ketika sewaktu waktu 

masyarakat membutuhkan pembiayaan maka akan 

langsung bisa terhubung  

b. Promosi via Media sosial 

Promosi adalah hal yang sangat pemting dalam 

pemsaran, dan media sosial memiliki jangkauan yang 

lebih luas, ditambah dengan situasi yang 

mengharuskan masyarakat dirumah saja, maka 

masyarakat akan lebih sering melihat media sosial 

disbanding dengan situasi normal, ini menjadi peluang 

besar untuk marketing melakukan promosi melalui 

media sosial. Beberapa media sosial yang di gunakan 

diantaran Whatsapp, facebook, IG, Twitter dll. Cara 

yang diterapkan yaitu dengan mengupload brosur, 

broadcast di group maupun kontak dll. Media sosial 

dimanfaatkan untuk ajang promosi dengan harapan 

mampu menarik minat nsabah atau anggota baru. 

c. Keringanan pembayaran 

Dengan memberikan keringanan pembayaran 

melalui relaksasi angsuran, pemberian tambahan 

waktu dari waktu jatuh tempo (adendum) tanpa 

menambah biaya apapun. Hal ini dilakukan supaya 

meringankan beban nasabah khususnya untuk usaha 

kecil menengah 



 

 

65 

B. Saran 

1.  Masa pandemi covid 19 adalah masa-masa berat bagi 

warga dunia, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan 

perekonomian masyarakat terutama UMKM dan ekonomi 

menengah ke bawah. Hal ini juga dirasakan oleh BMT Al 

Hikmah. Beberapa permasalahan diatas sebaiknya di sikapi 

dengan baik, menggunkan strategi-strategi yang jitu agar 

dalam masa pandemic covid 19 ini pembiayaan tetap 

berjalan, dan diharapkan mampu menemukan peluang-

peluang di masa pandemic ini. 

2. Melakukan promosi-promosi menggunakan media social 

merupakan langkah yang baik, semoga di ditingkatkan 

lagi, ditambah menciptakan sebuah aplikasi tentang BMT 

Al Hikmah agar bisa di akses dari ponsel dimanapun dan 

kapanpun. 

C. Penutup 

Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT atas 

karunianya berupa Islam dan iman, serta pertolongannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan tentunya skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bekal 

untuk pengembangan skripsi ini dan karya tulis lainnya. Dan 

akhirnya semoga penulisan skripsi ini mendapat berkah dari 

Allah dan bermanfaat bagi semua pihak, Amin Ya Robbal 

Alamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


