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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan di atas 

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu : 

a. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah bank yang menerapkan 

aturan perjanjian yang berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan 

pihak lain, baik dalam hal untuk penyimpanan dana atau pun pembiayaan, 

dan dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS BDF 

telah sesuai dengan syariah islam. 

b. Dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris telah sesuai dengan prosedur 

pelaksanaan yang ada, karena dalam pelaksanaannya PT. BPRS BDF 

mengacu pada prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan seperti sistem 

bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati antara pihak 

BANK dengan NASABAH sesuai kesepakatan dimuka yang dituangkan 

dalam sebuah akad sebelum di realisasi. Misalnya Nasabah 70%  dan  

Bank 30% atau Nasabah 50% dan Bank 50% dll. 

c. Pelaksanaan akad mudharabah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah 

Air Tiris dimulai dengan mengajukan permohonan dari calon nasabah 

kemudian pihak bank melakukan analisa terhadap calon nasabah apakah 

pembiayaan mudharabah layak atau tidak, dengan meperhatikan beberapa 

faktor diantaranya adalah jumlah permohonan,tujuan penggunaan 

 

65 

 



 66 

pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, dan agunan yang diajukan. 

Beberapa faktor ini sangat berpengaruh untuk berjalannya pembiayaan 

yang sehat. 

B.  Saran  

1. Diharapkan kepada pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris 

agar meningkatkan promosi kepada masyarakat tentang produk-produk 

syariah. Agar masyarakat khususnya umat islam terhindar dari bunga 

(riba), sehingga tindakan yang dilakukan bermanfaat secara duniawi dan 

tidak melanggar kaidah-kaidah syariah yang akan dipertanggung jawabkan 

secara ukhrawi (mengenai akhirat). 

2. PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris harus meningkatkan mutu 

karyawannya, terutama karyawan yang ada di dalam unit pemasaran, 

karena unit pemasaran memegang peranan penting sehubungan dengan 

pengkoordinasian seluruh kegiatan yang ada dalam proses pembiayaan 

mudharabah sekaligus dalam mencari nasabah-nasabah yang potensial. 

Hendaknya pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS BDF dapat menjadi 

prioritas pertama di bank tersebut. 

3. Dalam memberikan pembiayaan, pihak bank harus teliti dalam memeriksa 

syarat-syarat calon nasabah dan pihak bank juga harus lebih teliti dalam 

melakukan analisis pembiayaan terhadap nasabah, sehingga sistem dan 

prosedur dapat dijalankan dengan baik. 

 


