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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme pembiayaan mikro pada BSI KCP Patrol terdiri dari pengajuan 

permohonan pembiayaan, verifikasi data, survei, proses komite, 

penandatanganan akad, verifikasi akhir, pencairan, dan monitoring. 

Mekanisme pembiayaan mikro pada BSI KCP Patrol sudah berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan teori yang ada. 

2. Analisis yang diterapkan pada BSI KCP Patrol adalah analisis 5C, analisis 

legalitas usaha, dan analisis rencana dan model bisnis yang jelas. Analisis 

pembiayaan yang diterapkan pada BSI KCP Patrol dalam menganalisis 

kelayakan pembiayaan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori 

yang ada. Analisis pembiayaan yang digunakan juga sesuai dengan 

ketentuan UU No.10 Tahun 1998 dimana dalam memberikan pembiayaan 

berdasarkan Prinsip Syariah, lembaga wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta 

kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang sesuai 

dengan yang akadkan. 

3. Mekanisme pembiayaan mikro pada BMT Haykal Zakri terdiri dari 

pengajuan permohonan, survei, analisis pembiayaan, verifikasi analisis, 

proses pembiayaan (pencairan) atau pengembalian berkas permohonan. 

Mekanisme pembiayaan mikro pada BMT Haykal Zakri sudah berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada. 

4. Analisis pembiayaan yang diterapkan pada BMT Haykal Zakri adalah 

analisis 5C, analisis kelayakan usaha, dan analisis data keuangan. Analisis 

pembiayaan yang diterapkan pada BMT Haykal Zakri dalam menganalisis 

kelayakan pembiayaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan 

UU No.10 Tahun 1998 dan sesuai dengan teori yang ada. 
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B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran kepada 

Bank Syariah Indonesia KCP Patrol dan BMT Haykal Zakri Sukra dalam 

mekanisme pemberian pembiayaan mikro : 

1. Diharapkan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Patrol dan BMT 

Haykal Zakri Sukra untuk melakukan sosialisasi perihal produk pembiayaan 

mikro yang ada kepada masyarakat khususnya Indramayu barat. 

2. Diharapkan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Patrol dan BMT Haykal 

Zakri Sukra agar dapat mempermudah proses pengajuan pembiayaan 

dengan tujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan paham 

mengenai pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah. 

 

 

  

 


