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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap analisis perkembangan 

usaha perikanan nasabah melalui pembiayaan musyarakah pada KSPPS Nusa 

Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan anatara lain sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera 

Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan prinsip 

syariah. Hal ini terbukti bahwa modal dalam akad berupa uang yang 

jumlahnya jelas dan digunakan untuk mengembangkan usaha, kemudian 

modal dan usaha tersebut dijadikan satu nisbah bagi hasil juga sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan porsinya masing-masing 

sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Demi keamanan pihak koperasi 

maka mensyaratkan adanya jaminan dalam pembiayaan musyarakah.  

2. Dilihat dari Perkembangan usaha perikanan yang mendapatkan pembiayaan 

musyarakah pada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari 

Kabupaten Cirebon mengalami perkembangan ada yang pesat dan ada yang 

meningkat namun tidak begitu pesat.  

3. Permasalahan yang terjadi pada usaha perikanan yaitu pertama kebutuhan 

modal, masyarakat yang melakukan pembiayaan pada KSPPS Nusa Ummat 

Sejahtera mayoritas disebabkan karena kebutuhan modal yang harus dimiliki 

sebelum mengelola sebuah usaha. Kedua bahan baku, dalam sebuah 

perusahaan atau usaha yang dijalankan bahan baku merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam sebuah usaha yang akan dikelola. Kebutuhan bahan 

baku biasanya menjadi masalah utama setelah kebutuhan modal. Ketiga 

mengembangkan usaha, untuk mengembangkan sebuah usaha biasanya 

memerlukan biaya yang cukup. Mengembangkan usaha menjadi hal penting 

karena usaha yang dikelola dengan tingkatan sedang saja akan menghasilkan 

hasil yang sama. 
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4. Strategi yang harus dilakukan dalam mengembangkan usaha perikanan pada 

KSPPS Nusa Ummat Sejahtera, diantaranya yaitu yang pertama modal usaha 

harus dikelola dengan baik, biasanya orang yang berwirausaha tidak 

menyatukan keuangan pribadi dan keuangan untuk usaha. Kedua, cara 

mengelola bahan baku yang baik yaitu dengan membuat rencana belanja 

bahan baku, membuat klasifikasi bahan baku, membuat catatan inventaris 

bahan baku dengan baik, latih karyawan untuk bijak menggunakan bahan 

baku dan simpan bahan baku di tempat yang sesuai. Ketiga, dalam 

mengembangkan usaha perikanan ada beberapa strategi yang harus dilakukan 

diantaranya pengelolaan usaha perikanan yang baik, pemilihan benih, lokasi 

tambak ikan serta Pakan atau pelet. 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan langsung kepada pihak KSPPS 

Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon. Dari beberapa 

yang telah diuraikan terdapat  beberapa saran atau  hal yang perlu dipertimbangkan 

kepada KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon 

yaitu : 

1. Menurut peneliti produk-produk yang sesuai dengan syariah dalam koperasi 

harus dipertahankan dan dikembangkan. Kemudian KSPPS Nusa Ummat 

Sejahtera lebih giat lagi dalam sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal 

KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari Kabupaten Cirebon 

dan tertarik untuk menjadi anggota koperasi. 

2. Diharapkan pihak KSPPS Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Losari 

Kabupaten Cirebon dapat membantu nasabah untuk mengembangkan usaha 

perikanan terkait dengan kebutuha modal usaha. 

  


