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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan  

Setelah dilakukannya penelitian terhadap bagaimana prosedur dan 

metode perhitungan margin di BMT Marwah Cabang Pasar Indrapura Batang 

Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar maka disimpulkan 

sebagai berikut: 

Prosedur pembiayaan Murabahah di BMT Marwahtelah sesuai dengan 

ketentuan syariah dan telah relevan dengan teori, semua langkah dan tahapan 

dalam pengajuan permohonan pembiayaan sudah diatur dengan baik. Karena 

BMT ini merupakan LKS-non bank, maka nasabah yang menjadi mitra/ 

anggota di BMT Marawah ini kebanyakan adalah masyarakat sekitar yang 

berwirausaha dalam lingkup keluarga menengah. Barang/objek yang biasa 

digunakan dalam pembiayaan Murabahah adalah barang yang digunakan 

untuk modal kerja atau menghasilkan nilai ekonomi bagi nasabah itu sendiri. 

Seperti untuk pembelian bahan-bahan untuk warung sembako, pembelian 

pakaian (untuk dijual kembali), pembelian Pupuk dan rancun rumput untuk 

kebun dan lain sebagainya. Besarnya pembiayaan yang diberikan sesuai 

dengan besaran jaminan yang akan dijaminkan. Antara pihak BMT dengan 

nasabah dapat melakukan negosiasi mengenai harga pada saat pengajuan 

pembiayaan. Transparansi dalam penyebutan harga beli, margin keuntungan, 

harga jual dan besaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah dan telah 

sesuai dengan ketentuan syariah. 
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Mengenai penerapan margin pembiayaan Murabahah yang digunakan 

oleh BMT Marwah Cabang Indrapura adalah metode perhitungan sederhana, 

yaitu harga pokok dikalikan dengan presentase margin kemudian dibagi 

dengan jumlah bulan/lamanya jangka waktu angsuran. Margin yang 

ditetapkan di BMT, merupakan hasil rapat komite pembiayaan di BMT. 

Pertimbangan yang berpengaruh dalam menentukan besaran margin 

keuntungan adalah hal-hal yang juga termasuk dalam ketetapan ALCO 

Syariah. 

Dalam hal resiko BMT Marwah hanya memiliki sedikit resiko yaitu 

dari segi pembayaran. Nasabah tidak membayar tepat waktu pada saat jatuh 

tempo. Meskipun terdapat resiko terhadap pembiayaan di BMT Marwah 

tersebut, namun tetap dapat teratasi yakni dengan cara musyawarah. 

 

6.2. SARAN  

Kepada pihak BMT Cabang Indrapura agar lebih teliti untuk memeriksa 

persyaratan, prosedur pengajuan, lebih hati-hati dalam melakukan survey 

pada pengajuan pembiayaan Murabahah guna menghindari nasabah yang 

bermasalah yang terlambat membayar angsuran yang melebihi jangka waktu 

yang ditentukan. Dan lebih jelas dalam menerangkan prosedur dan metode 

perhitungan margin kepada nasabah. Guna menghindari kesalah pahaman 

oleh masyarakat. sehingga kedepan BMT Marwah dapat memiliki mitra yang 

lebih banyak dan dapat lebih berkembang sesuai dengan ketentuan syariah.  
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Kemudian peneliti menyarankan kepada pihak BMT Marwah 

menyajikan pencatatan jurnal transaksi supaya pencatatan pembiayaan 

Murabahah lebih rinci dan jelas. 

Kepada masyarakat diharapkan agar dapat memahami lebih dalam dan 

dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengajukan pembiayaan, 

dipastikan untuk lebih jelas bagaimana proses dan prosedur perhitungan 

margin yang di taja oleh pihak BMT. Peneliti juga memberikan saran, 

ajukanlah permohonan pembiayaan Murabahah jika benar-benar sangat 

membutuhkan barang tersebut, agar terhindar dari kredit (hutang). 

 


