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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa Implementasi Pembiayaan Mudharabah

dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPS Minna

Mandiri Pusat Juwana, maka dapat diambil kesimpulan sebadai berikut:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mereka agar mandiri

serta berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Salah satu cara

dalam memberdayakan UMKM, yaitu dengan memberikan

pembiayaan produktif dengan prinsip bagi hasil. Di KSPS Minna

Mandiri mempunyai Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

yaitu pembiayaan Mudharabah. Tetapai pada kenyataannya penyaluran

pembiayaan mudharabah untuk sektor UMKM di KSPS Minna

Mandiri masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini bisa dilihat

dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh KSPS Minna Mandiri

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dari data tersebut

menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah jauh lebih kecil

dibandingkan pembiayaan murabahah dan bai’ bitsaman ajil.

2. Pembiayaan mudharabah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah di KSPS Minna Mandiri masih belum berjalan dengan

maksimal, ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat

sebagai berikut:

a. Masih banyak anggota yang tidak jujur dan tidak menjalankan

kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak,

sehingga pihak KSPS perlu berhati-hati jika ada anggota yang

demikian, maka dari itu pihak KSPS mensyaratkan adanya jaminan

berupa agunan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak

diinginkan, tetapi masih banyak pelaku UMKM tidak mempunyai
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jaminan yang kami syaratkan, sehingga kami belum bisa

menyetujui permohonan tersebut.

b. Para pelaku UMKM masih banyak yang tidak melakukan

pencatatan atau pembukuan terhadap transaksi yang telah mereka

lakukan sehingga Pihak KSPS kesulitan untuk menganalisis kinerja

sektor UMKM tersebut.

c. Pengelola di KSPS Minna Mandiri yang mempunyai latar belakang

pendidikan ekonomi syariah baru tiga orang, sehingga masing-

masing pengelola yang lain yang tidak mempunyai latar belakang

pendidikan ekonomi syariah jika mensosialisasikan tentang produk

mudharabah kepada masyarakat masih belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penemuan peneliti, berikut adalah saran kepada

beberapa pihak untuk direnungi bersama:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya KSPS Minna Mandiri.

Hendaknya pihak lembaga lebih mensosialisasikan lagi tentang

Pembiayaan Mudharabah kepada masyarakat dan memberikan

pelatihan kepada para pengelola tentang tentang ekonomi syariah, agar

masing-masing pengelola lebih luas pengetahuannya tentang ekonomi

syariah tidak hanya mengetahuinya secara umum saja. serta jika

permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota ditolak oleh

pihak KSPS, hendaknya pihak KSPS memberikan solusi kepada

anggota supaya jika mengajukan pembiayaan dikemudian hari

pembiayaan tersebut diharapkan bisa disetujui.

2. Bagi para pelaku UMKM

Diharapkan para pelaku UMKM bisa memperbaiki manajemennya

lebih baik seperti halnya dalam masalah pencatatan dan pembukuan

transaksi supaya dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan

kenyataan yang terjadi, agar pihak yang berkepentingan jika ingin

mengetahui kinerja UMKM dapat lebih mudah. Serta jika ingin
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mengajukan permohonan pembiayaan, pihak lembaga keuangan

syariah tidak ragu-ragu dalam memberikan pembiayaannya karena

sudah mengetahui kinerjanya dengan jelas lewat pembukuan yang

telah dilakukan pelaku UMKM tersebut.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah

swt karena limpahan rahmat dan hidayahnya, serta telah memberi peneliti

kekuatan, kemampuan dan kesehatan sehingga karya sederhana ini bisa

terselasaikan. Semoga karya kecil ini bisa bermanfaat bagi peneliti

khususnya dan pembaca budiman umumnya.

Peneliti menyadari dengan sepenuh hati atas kekurangan dan

keterbatasan yang peneliti miliki. Kritik dan saran yang konstruktif sangat

peneliti harapkan untuk karya yang lebih baik lagi.

Akhir kata, sepenggal do’a untuk kedua orangtua tercinta,

khususnya untuk Ibu sebagai orangtua tunggal semoga beliau selalu dalam

naungan rahmat-Nya. Beliau adalah penyemangat dan inspirasi hidupku.

Sampaikan kepada Tuhan-Mu semoga anakmu ini selalu disetiakan dalam

kebaikan. Amin ya Rabbal ‘alamin.


