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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

a. Implementasi Produk Qardhul Hasan 

Pembiayaan qardhul hasan sudah dilakukan sejak awal 

berdirinya BMT Istiqomah yaitu tahun 2002. Sumber dana qardhul 

hasan diperoleh dari dana ZISWAF Dalam Implementasi pembiayaan 

qardhul hasan sama dengan pembiayaan produk lain, pembedanya 

hanya tidak adanya bagi hasil dalam produk tersebut. Sehingga 

qardhul hasan benar-benar murni pembiayaan sosial. Sehingga 

pengembalian dana, akan sesuai dengan dana awal peminjaman 

nasabah. Tidak ada tambahan dana lagi sehingga meringankan beban 

anggota itu sendiri. 

b. Dampak Produk Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Anggota  

Dana sosial memiliki dampak yang cukup bermanfaat kepada 

mereka yang sangat membutuhkan, antara lain diguunakan untuk biaya 

pengobatan anaknya, penambahan modal, biaya sekolah, dan 

kepentingan mendadak lainya. 

c. Kendala Dalam Menerapkan Produk  Qardhul Hasan 

Dalam menerapkan produk qardhul hasan tentunya ada kendala 

yang membuat tidak berjalannya dengan lancar produk qardhul hasan 

ini. Salah satunya soal pengmbalian dana yang biasanya terjadi pada 

nasabah. Yaitu saat jangka waktu yang ditentukan sudah berakhir, 

mereka belum juga terbayar lunas. Hal ini yang menjadi kendala, 
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sehingga membuat kedua belah pihak (BMT Istiqomah dan nasabah) 

kembali melakukan perjanjian dari awal. 

d. Upaya Pihak BMT Istiqomah Untuk Mengatasi Kendala 

Dengan kendala yang dihadapi oleh pihak BMT Istiqomah, 

maka upaya yang mereka lakukan yakni dengan musyawarah dan 

memberi keputusan menambah jangka waktu pembayaran dan tidak 

memberikan punishment apapun termasuk denda kepada nasabah. 

Sebab produk pembiayaan ini merupakan produk yang murni bersifat 

sosial. Dengan harapan dapat meringankan beban bagi orang-orang 

yang membutuhkan, dan bisa membantu serta turut mensejahterakan 

mereka. 

B. Saran 

Peneliti memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk 

diperhatikan dalam penelitian ini. 

1. Bagi Pihak Lembaga (BMT Istiqomah) 

Kedepanya bisa mensosialisasikan produk qardhul hasan lebih 

luas lagi khususnya masyarakat Tulungagung, karena produk 

ini sangat membantu bagi masyarakat mengalami kesusahan 

dalam segi ekonomi. 

2. Bagi Pihak Akademik 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sumber 

keilmuan bagi pihak akademik khususnya mengenai 

implementasi produk pembiayaan qardhul hasan dan 

dampaknya bagi mustahiq. 
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3. Untuk peneliti lanjutan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan  penelitian terutama berkaitan 

dengan implementasi produk qardhul hasan dan dampaknya 

terhadap mustahiq dan juga dapat menambah wawasan 

keilmuan, pembentukan keahlian akademik pada bidangnya 

serta menambah pengembangan penelitian selanjutnya untuk 

menyempurnakan penelitian sebelumnya. 

 


