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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, melalui pengumpulan 

data, analisis data serta interpretasi akhir dari hasil analisis mengenai skema 

pembiayaan mikro syariah pada KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta, yaitu terdapat 

dua skema akad pembiayaan dimana menggunakan akad mudharabah muqayyadah 

khusus untuk pembiayaan modal kerja dan akad murabahah untuk pembiayaan 

modal kerja dan konsumtif. 

Efektivitas pembiayaan mikro syariah KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta 

telah berjalan secara efektif yaitu diukur dengan menggunakan indikator ketepatan 

sasaran, pencapaian tujuan, sosialisasi program, pengawasan program serta 

prosedur pembiayaan. Selain itu, penyaluran pembiayaan mikro syariah juga 

memberikan dampak positif terkait penambahan modal usaha serta peningkatan 

pendapatan pedagang pasar Jambul. 

6.2 Keterbatasan 

Dalam proses penelitian, peneliti mengalami keterbatasan dan hambatan yang 

terjadi selama proses penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah kesulitan 

dalam mengakses laporan keuangan KSPPS Tamzis, baik laporan keuangan secara 

keseluruhan cabang maupun pada salah satu cabang. Hal ini dikarenakan, laporan 

keuangan hanya dikhususkan bagi anggota RAT. 

6.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan dan kesimpulan di atas, 

maka peneliti ingin memberikan saran yang berkaitan dengan efektivitas 

pembiayaan mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta dalam rangka 

pengembangan UMKM sebagai berikut: 

1. Aspek teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Peneliti menyadari bahwa pembahasan terkait efektivitas pembiayaan 

mikro syariah di KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta dalam rangka 

pengembangan UMKM masih belum mendalam dan jauh dari 
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kesempurnaan. Peneliti mengharapkan bagi para peneliti selanjutnya yang 

akan membahas judul serupa dapat memahami lebih detail terkait 

permasalahan yang terjadi dan dapat melengkapi kekurangan penelitian ini 

agar lebih baik dalam menelaah indikator efektivitas pembiayaan mikro 

syariah pada KSPPS. 

b. Bagi Akademisi 

Peneliti mengharapkan bagi akademisi untuk lebih memahami tentang 

penelitian kualitatif dalam bahasa penelitiannya agar proses pengambilan 

data serta analisa dapat dilakukan lebih mudah serta mendalam. 

2. Aspek Praktik 

a. Bagi KSPPS Tamzis Bina Utama 

a) Terkait laporan keuangan berjalan dapat dipublikasikan pada web resmi 

untuk memberikan informasi baik secara umum bagi masyarakat serta 

secara khusus bagi anggota maupun calon anggota KSPPS Tamzis Bina 

Utama 

b) Terkait pemantauan program pembiayaan mikro syariah, mungkin bisa 

ditambahkan dengan pembinaan mengenai penyusunan laporan 

keuangan yang memuat pendapatan anggota pembiayaan agar lebih bisa 

terlihat sejauh mana dampak pembiayaan terhadap pengembangan 

usaha 

b. Bagi Pedagang Pasar 

Pihak pedagang pasar dapat memberikan laporan keuangan secara berkala 

saat menerima pembiayaan dari pihak KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta 

guna melihat seberapa besar dampak pembiayaan yang diberikan oleh 

KSPPS Tamzis Bina Utama Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 


