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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas yang telah 

dipaparkan pada hasil dan pembahasan terdahulu, maka dalam 

penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1 Standar Operasinal Prosedur pembiayaan BMT Amanah Sultra 

cabang kendari yaitu dengan melalui proses seperti: pengisian 

formulir, kelengkapan berkas, syarat-syarat nasabah yang sesuai 

ketentuan, adanya observasi lapangan dan rapat keputusan sampai 

terjadinya akad. pihak BMT juga menjelaskan kepada nasabah 

atau calon anggota tentang  prosesnya  yang  mudah dipahami  

oleh masyarakat dan prosesnya cepat. 

2 Pembiyaan mikro yang ada di BMT Amanah Sultra cabang 

kendari adalah salah satu peran intermediasi sosial yang diberikan 

kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan  dengan  

menggunakan akad murabahah atau musyarakah. Selain itu 

pelaksaan dan penerapan sudah sesuai prinsip syariah. BMT 

Amanah Sultra  memberikan pinjaman modal kepada masyarakat 

kendari untuk perkembangan usahanya, hal itu sangat membantu 

pelaku usaha mikro. BMT Amanah Sultra memberikan  

pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada 

anggota/calon anggota  untuk pengembangan usahanya dapat 

berkembang menjadi lebih baik. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, maka penulis 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1 Bagi BMT Amanah Sultra Cabang Kendari yang merupakan 

lembaga keuangan nonperbankan yang mempunyai tugas untuk 

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama 

masyarakat bawah yang masih membutuhkan modal dalam 

meningkatkan kepercayaan masyarakat melakukan usaha, untuk 

terus mensosialisasikan pemberian pembiayaan produktif dan 

konsumtif. 

2 Bagi usaha mikro yang telah mendapatkan pembiayaan 

diharapkan bisa memanfaatkan dengan sebaik  baiknya, sehingga 

pembiayaan ini dapat digunakan untuk perkembangan usaha yang 

luas 

5.3 Litimasi Penelitian 

Litimasi penelitian ini terletak pada saat proses peneltian. 

peneliti penyadari ketika hendak melakukan penelitian ada saja 

hambatan saya temui. salah satu hambatan yang peneliti alami 

dipenelitian ini pada saat mengujungi tempat peneliti tidak seperti 

yang diharapkan yakni untuk mencari informasi maupun data terkait 

dengan penelitian. hal ini dikarenakan para petinggi tersebut sedang 

ada rapat kerja diluar kota dan ada berapa nasabah yang tidak bisa 

diwawancarai mengenai pinjaman yang di ambil di BMT  


