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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan menjabarkan hasilnya, maka saya 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Di BMT Mitra Muamalat ini kebanyakan menggunakan pembiayaan 

murabahah, karena dianggap mudah dalam mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, tidak terlalu rumit dalam pengajuan pembiayaannya 

hanya menggunakan penjamin surat-surat berharga seperti surat tanah, 

surat motor (BPKB), surat jaminan PNS, dan surat-surat lainnya, jika 

nasabah mempunyai surat-surat berharga lainnya. Dalam praktik nya dari 

pihak lembaga melakukan belusukan ketempat tempat / door tu door 

kedesa yang sekiranya bisa buat menambahkan anggota. 

2. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk 

mengevaluasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang 

(Opportunities), dan Ancaman (Theats) dalam suatu perusahaan.   

a. Analisis Kekuatan  

1) Nyaman  

2) Menguntungkan  

3) Mudah  

4) Fleksibel  

b. Analisis Kelemahan  

1) Persingan yang sangat ketat,  

2) Produk barang belom tersedia 

c. Analisis Peluang  

1) Mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim. 

2) Pangsa pasar dari lembaga keuangan syariah adalah masayarakat 

yang beragam muslim, akan tetapi kurangnya kesadaran dan 

pengetahuan tentang lembaga keuangan yang berbasis syariah 
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menjadi kendala serta menjadi peluang yang sangat besar bagi 

lembaga keuangan syariah.  

3) Promosi dengan menggunakan brosur.  

4) Perusahaan melakukan promosi dengan cara terjun kelapangan 

mengedarkan brosur di berbagai tempat yang sekiranya ada 

nasabah yang mau bergabung dengan perusahaan tersebut. 

5) Pandai-pandainya perusahaan mencari peluang atau event-event 

seperti : Musim sekolah, musim liburan, musim puasa, musim 

lebaran. 

d. Analisis Ancaman  

1) Banyak produk yang sama, dari berbagai koperasi dan lembaga 

keuangan syariah yang lain. 

2) Banyaknya lembaga keuangan syariah lain yang memberikan 

berbagai macam hadiah yang menarik,tanpilan lebih menarik 

pelanggan 

3) Persaingan semakin ketat 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian ini penulis memiliki keterbatasan-keterbatasan yang 

dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan yang 

terdapat dalam penelitian ini antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Keterbatasan referensi tentang penelitian atau riset sebelumnya, sehingga 

mengakibatkan penelitian memiliki banyak kelemahan baik dari segi 

hasil penelitian maupun analisisnya. 

2. Keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga hasil penelitian kurang 

maksimal. 

 

C.  Saran-Saran 

1. Pihak BMT harus meningkatkan kualitaas produk dengan berbagai 

inovasi-inovasi yang sulit ditiru pesaing lain dengan tetap memengang 

prinsip syariat islam. 
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2. Melakukan promosi dan inovasi dan sosialisasi produk lebih gencar 

pada segmen yang ditujukan kepada para pedagang, pegawai negeri 

sipil, terlebih kepada pelaku pembiayaan. 

3. Meningkatkan kualitas SDM agar dapat berkompeten terutama SDM 

pemasaran. 

 

D.  Penutup  

Puji Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari 

sepenuhnya masih terdapat kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan 

pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan 

skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis, perushaan dimana penulis mengadakan penelitian, dan pada 

pembaca yang budiman.  

 

 


