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BAB VI 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan 

pada bab sebelumnya yaitu terkait dengan motif yang mempengaruhi 

menjadi anggota pembiayaan Rahn (gadai) di KSPPS BMT Peta Blitar 

dan Koperasi Syariah Podojoyo Srengat maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1.  Motif yang berpengaruh menjadi anggota pembiayaan Rahn 

(gadai) adalah: 

a. KSPPS BMT Peta 

 Ada 3 motif yang berpengaruh yaitu : a) proses dan barang 

jaminan yang mudah, b) biaya penitipan barang jaminan yang 

murah dan jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, c) tahun 

barang jaminan yang relative tua masih bias digunakan sebagai 

barang jaminan. Penerapan pembiayaan Rahn (gadai) di KSPPS 

BMT Peta yaitu: a) pendaftaran atau pengajuan permohonan, b) 

survey dan penilaian hasil survey, c) pencairan.  

b.  Koperasi Syariah Podojoyo Srengat 

Ada 3 motif yang berpengaruh yaitu : a) bisa menggunakan 

sertifikat lapak pasar bagi pedagang pasar, b) tidak ada biaya safe 

deposite box, c) penilaian barang jaminan yang tinggi. 
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2.  Penerapan pembiayaan Rahn (gadai)   

a. Koperasi Syariah Podojoyo Srengat, Ada 3 tahapan 

penerapan pembiayaan Rahn di sini yaitu: 

1)  pendaftaran atau pengajuan permohonan, 2) survey dan 

penilaian hasil survey, 3) pencairan.  

b. Kspps Bmt Peta Blitar, terdapat 3 tahapan penerapan akad 

rahn disini yaitu: 

1) Pengajuan permohonan oleh anggota. 2) Dilakukan 

survey oleh Account Officer dan mengobservasi hasil 

survey. 3) yang terakhir proses pencairan apabila calon 

anggota memenuhi prosedur pembiayaan. 

B. Saran 

 Dengan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi KSPPS BMT Peta dan Koperasi Syariah Podojoyo 

 Bagi pemilik dan segenap anggota hasil penelitian ini diharapkan 

dapat berguna dalam mengembangkan usaha yang lebih baik lagi 

khususnya dalam pelayanan kepada anggota, terus melakukan 

inovasi pengembangan system pembiayaan maupun penghimpunan 

dana yang akan lebih menarik minat anggota baru lagi. 

2. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan, bahan referensi, tambahan informasi 
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dan wawasan terkait variable- variable yang telah dibahas di atas. 

Selain itu pihak kampus diharapkan selalu meningkatakan kualitas 

karya hasil penelitian bagi semua mahasiswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

    Penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan 

penelitian, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut dan 

mendalam terkait dengan permasalahan yang dibahas. Diharapkan 

bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variable-variable 

sample  dengan jumlah yang lebih banyak agar dapat mengetahui 

faktor apasaja yang mempengaruhi anggota untuk lebih memilih 

produk pembiayaan Rahn dibandingkan dengan produk 

pembiayaan lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan 

mengembangkan penelitian berikutnya dalam bentuk penelitian 

kualitatif. 
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