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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan penjelasan pada 

bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa peran PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat besar dalam memperbaiki 

status kesejahteraan pada kelompok masyarakat keluarga pra-sejahtera di 

Desa Transad menjadi berstatus Keluarga Sejahtera Tahap I. Perbaikan status 

kesejahteraan keluarga pra-sejahtera tersebut dapat dilihat berdasarkan tiga 

aspek dasar penting dalam menentukan status kesejahteraan masyarakat, yaitu 

aspek pangan, sandang dan papan serta aspek kesehatan, pendidikan dan 

ibadah. Peran Program Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah PT. 

Permodalan Nasional Madani Cabang Airpura terkhususnya di Desa Transad 

juga memberikan kemudahan bagi masyarakat keluarga pra sejahtera untuk 

mendapatkan suntikan dana dalam menjalankan kegiatan usaha kecil-

menengah mereka melalui mekanisme serta persyaratan yang terbilang 

mudah, sehingga hal tersebut dapat mempermudah proses perbaikan status 

kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pinjaman modal usaha bagi para 

perempuan dari kalangan keluarga prasejahtera. Penggunaan dana modal yang 

digunakan secara penuh tanggung jawab serta pendampingan usaha, baik 

untuk memulai dan mengembangkan usaha sesuai dengan apa yang 

diinginkan hingga mensejahterakan keluarga dari segi pangan, sandang, 

papan, kesehatan, pendidikan dan aspek ibadah. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan implikasi secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Produk Mekaar Syarah PT. 

Permodalan Nasonal Madani sudah memiliki preseden dan reputasi yang baik 

mengingat telah memberikan manfaat bagi nasabahnya. Maka secara teoritis 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat Peran 

Program Mekaar Syarah PT. Permodalan Nasional Madani. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan acuan bagi PT. Permdalan Nasional Madani Mekaar 

Syariah Kecamatan Airpura agar lebih meningkatkan strategi pada 

manajemen resiko terhadap nasabah yang sudah meminjam untuk 

mendapatkan hasil yang baik dan diharapkan oleh perusahaan 

kedepannya. 

C. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Analisis Peran 

Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Syariah PT. 

Permodalan Nasional Madani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Keluarga Pra Sejahtera Wilayah Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir 

Selatan (Studi Kasus di Desa Transad), maka peneliti memberi saran: 
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1. Untuk lembaga, perlu adanya pendampingan dan pelatihan usaha yang 

lebih intensif lagi dan berasal dari ahli dalam bisnis kepada Nasabah 

yang mengambil pinjaman dana agar bisa lebih mandiri, sehingga hal 

tersebut dapat meningkatkan Peran yang dimiliki Permodalan Nasional 

Madani (Persero) kepada Nasabah agar Nasabah lebih bisa 

meningkatkan produktivitasnya. 

2. Untuk nasabah agar lebih memperhitungkan mampu atau tidaknya saat 

akan mengambil pinjaman dana dan melunasi pinjaman tersebut sesuai 

tempo yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Permodalan Nasional 

Madani (Persero), agar kerjasama antar keduanya berjalan lancar dan 

memudahkan nasabah yang hendak mengajukan pinjaman selanjutnya. 

3. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang produk 

layanan Mekaar Syariah, hendaknya lebih mengambangkan 

penelitiannya terutama dalam hal Peran perempuan pra sejahtera, 

karena dipenelitian ini hanya sebatas konsep dasar atau karakteristik 

produk Mekaar Syarah. 

 

 

 

 

 

 

 


