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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil

penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang analisis

efektivitas pembiayaan musyarakah di BPRS Metro Madani dalam meningkatkan

pendapatan nasabah yakni sebagai  berikut:

1. Pembiayaannya musyarakah di BPRS Metro Madani menggunakan sistem

musyarakah‘uqud yaitu bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih

untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Selain keuntungan, kedua

belah pihak yang bersekutu berbagi dalam kerugian sebagaimana yang

disepakati diantara keduannya. BPRS Metro Madani menggunakan metode

profit and loss sharing dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan

musyarakah dimana nasabah dan BPRS memperoleh bagian hasil sebesar nisbah

yang telah disepakati dan apabila terjadi kerugian di tanggung bersama

sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.

2. Efektivitas pembiayaan musyarakah di BPRS Metro Madani, pembiayaan

musyarakah di BPRS Metro Madani tersebut kurang efektif. Hal tersebut bisa

dilihat dari hasil analisa pada pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun, pembiayaan musyarakah tersebut

dari sisi nasabah dan BPRS mendapatkan keuntungan.
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B. Saran

Meskipun telah menunjukkan praktik-praktik riil dilapangan tentang

pembiaayaan musyarakah namun penelitian ini dibatasi dengan ruang dan waktu.

Sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

Maka, jika dikemudian hari ada penelitian yang membahas tentang pembiayaan

yang sama yakni tentang pembiayaan musyarakah diharapkan penelitian tetrsebut

akan lebih baik lagi. Setelah melakukan penelitian yang telah dilakukan, maka ada

beberapa hal yang menjadi saran dalam pembiayaan musyarakah diantaranya:

1. Pada BPRS Metro Madani, Metro hendaknya dalam menjalankan akad

pembiayaan musyarakah, tidak hanya untuk nasabah yang menggunakan

pembiayaan yang diatas ratusan juta. Karena hal tersebut tidak menyentuh

masyarakat yang berada di kelas menengah dan kebawah. Sejatinya pembiayaan

musyarakah adalah pembiayaan yang ada di perbankan syariah yang pada

kenyataannya untuk menjalankan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

Dari kalangan nasabah kelas atas, menengah dan bawah. Sehingga, pembiayaan

musyarakah tersebut bisa lebih efektif untuk BPRS dan meningkatkan

pendapatan nasabah.

2. Dalam menjalankan akad pembiayaan musyarakah, diharapkan mampu

mengimbangi pembiayaan-pembiayaan lainnya seperti halnya pembiayaan

murabahah dan mudharabah yang pada pelaksanaanya berjalan terus

berkembang dan tumbuh.


