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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas 

tentang Kontribusi BMT Khairul Amin Kanntor Cabang Sungai Rangas Martapura 

Barat Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat dapat simpulan sebagai 

berikut :  

1. BMT Khairul Amin telah memberikan kontribusi yang baik terhadap 

masyarakat. Terbukti dari usaha pemupukan modal yang berasal dari BMT. 

BMT Khairul Amin melaksanakan penghimpunan dana dengan sistem 

Pembiayaan dengan akad Murabahah. Dalam sistem modal yang diberikan 

adalah sebagai amanah yang harus dijaga dan ini sebagai bukti penerapan 

tanggung jawab yang Islami. Sebagai lembaga keuangan syari’ah, BMT 

Khairul Amin mempunyai beberapa peranan dalam membantu meningkatkan 

kesejahteraan anggota. 

2. Pandangan masyarakat terhadap kontribusi yang diberikan BMT selama ini 

sangat membantu ekonomi para pengusaha kecil yang terbatas modal, oleh 

sebab itu dengan adanya BMT di desa sangat mendorong dalam 

mengembangan perekonomian masyarakat.   
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B. Saran-saran 

1. Bagi BMT Khairul Amin Kantor Cabang Sungai Rangas Martapura Barat, 

sarannya agar lebih meningkatkan pemasaran kepada masyarakat melalui 

selebaran pengumuman atau informasi secara online bahwa BMT Khairul 

Amin Kantor Cabang Sungai Rangas Kecamatan Martapura Barat 

menyediakan pembiayaan yang menggunakan akad syariah serta tabungan 

sistem bagi hasil yang sesuai syariat Islam agar masyarakat desa Sungai 

Rangas dan sekitarnya bisa mengetahu sebab untuk saat ini masyarakat 

masih belum banyak tahu bahwa ada koperasi yang berbasis syariah sudah 

ada di desa yakni BMT Khairul Amin.  

2. Bagi karyawan BMT Khairul Amin Kanntor Cabang Sungai Rangas 

Martapura Barat agar tetap konsisten dalam menjalankan prosedur sesuai 

SOP yang berlaku di tempat tersebut serta menjalankan amanah dengan 

baik.  

3. Bagi nasabah agar tetap menepati pembayaran angsuran sesuai waktu yang 

telah ditentukan agar tidak sampai jatuh tempo, dan membayar ke kantor 

BMT langsung jangan sampai karyawan/petugas lapangan turun langsung 

ke rumah-rumah nasabah/anggota. 

4. Bagi peneliti selanjutnya; didalam penelitian ini yang berjudul Kontribusi 

BMT Khairul Amin Kantor Cabang Sungai Rangas Kecamatan Martapura 

Barat Dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat, dan saran saya 

kepada peneliti selanjutnya agar meneliti tentang perkembangan ekonomi di 
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desa dengan adanya BMT tersebut sebagai saran untuk judul skripsi 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


