
112

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap PT. Bank

BNI Syariah Cabang Pekanbaru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan

sebagai berikut:

1. Dalam perlakuan akuntansi pembiyaan musyarakah di Bank BNI Syariah

Cabang Pekanbaru telah mengacu kepada akuntansi musyarakah PSAK

No. 106. Penerapan akuntansi tersebut meliputi: Pengakuan, Pengukuran,

Peyajian dan Pengungkapan

2. Pembiyaan musyarakah di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru

diselarukan kepada sektor proyek dan pembiyaan modal kerja.

Pertumbuhan pembiayaan musyarakah tumbuh positif di Bank BNI

Syariah Cabang Pekanbaru rata-rata pertumbuhan pembiyaan muayarakah

setiap bulannya 5 – 6 % berdasarkan outstanding setiap bulannya.

3. Penerapan teknik perhitungan bagi hasil dalam Pembiyaan musyarakah

pada pembiyaan proyek di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah

pembagian keuntungan profit and loss sahring (profit sharing).

Penerapaan persentase Nisbah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah

Cabang Pekanbaru Bagi Hasil Berdasarkan revenue dimana secara

presentase Range Nisbah Bank, yaitu bagi hasil Bank berkisar 11,5% -

20% yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah. (Purnama, 2018).
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4. Aplikasi produk musyarakah pada pembiyaan proyek di Bank BNI

Syariah Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan konsep yang ada  dimana

dalam prakteknya produk musyarakah pada pembiyaan proyek, Bank BNI

Syariah Cabang Pekanbaru berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia

dinyatakan bahwa aplikasi produk musyarakah pada pembiyaan proyek

terdiri atas fitur dan mekanisme, tujuan dan mamfaat, analisis dan

indentifikasi resiko serta adanya jaminan yang berlandaskan peraturan

Bank Indonesia dan Fatwa dan Dewan Syariah Nasional. Dan secara

literatur hukum islam.

6.2. Saran

1. Prosedur Pembiyaan msyarakah pada pembiyaaan proyek di Bank BNI

Syariah Cbang Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dan itu harus tetap

dipertahankan dan bahkan dapat dikembangkan untuk lebih baik.

2. Pihak Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru, sebaiknya lebih memperluas

pembiyaan musyarakah dan membuat produk yang spesifik agar

masyarakat lebih mudah mengetahui akan produk pembiyaan proyek dan

pembiyaan modal kerja dengan akad musyarakah dan meningkatkan

promosi pembiyaan. Sehingga dapat mempermudah dalam melakukan

transaksi dengan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah.

3. Dalam pengunpulan data penelitian selannjutnya diharapkan dapat

menambahkan variabel mudharabah dan murabahah agar dapat

menjelaskan dalam perkembangan produk-produk Syariah yang ada di
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Perbankan Syariah untuk lebih mengenalkan produk-produk Syariah

kepada Masyarakat.


