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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab yang telah penulis uraikan, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan secara umum mengenai prosedur 

pembiayaan murabahah pada PT. Bank BNI Syari’ah Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

1. PT. Bank BNI Syari’ah Pekanbaru adalah bank yang memproses pembiayaan 

secara sehat yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta 

menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan. 

2. Informasi dari perusahaan, terutama informasi keuangan sangat dibutuhkan 

oleh pihak yang berkepentingan, baik dari pihak intern maupun pihak ekstern. 

3. Dalam sistem dan prosedur pembiayaan murabahah, PT. Bank BNI Syari’ah 

Pekanbaru melaksanakan transaksi yang telah terjadi dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari 

kesalahfahaman dan cara pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan. 

4. Bagian dan fungsi yang terkait melibatkan pihak bank untuk melakukan 

pembiayaan yang bertujuan agar pembiayaan murabahah dapat diawasi 

dengan baik. Agar terciptanya pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh pihak bank, serta dapat menghindari terjadinya 

penyelewengan antara nasabah dengan pihak bank. 



79 

 

5. Dalam melakukan pemberian pembayaran, persetujuan yang diberikan tidak 

dilakukan oleh satu pihak, melainkan melalui pihak-pihak lain yang berkaitan 

dengan pembiayaan murabahah. 

6. Dalam penerapan sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank BNI Syari’ah 

Pekanbaru telah berjalan secara efektif dan efisien. 

 

4.2 Saran 

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis dapat 

menyarankan kepada pihak bank yang sehubungan dengan sistem dan prosedur 

pembiayaan murabahah yang dapat bermanfaat bagi segenap karyawan yang 

bekerja pada PT. Bank BNI Syari’ah Pekanbaru. Adapun saran-saran yang dapat 

diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Sistem dan prosedur pembiayaan murabahah pada PT. Bank BNI Syari’ah 

Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik. Namun hendaknya dapat 

dipertahankan untuk meningkatkan sistem yang telah diterapkan. 

2. Dalam melakukan pembiayaan, pihak bank harus benar-benar teliti dalam 

menghadapi calon-calon nasabah dan juga harus benar-benar menganalisis 

pembiayaan terhadap nasabah. Agar tidak terjadi kesalahfahaman yang 

nantinya dapat merugikan perusahaan. 

3. Untuk karyawan yang bertugas dalam melakukan proses pembiayaan, harus 

meningkatkan kreativitas kinerja agar efisiensi dan efektivitas dalam 

pembiayaan. 


