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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, maka 

kesimpulan yang diperoleh: 

1) Penerapan pembiayaan mudaharabah pada PT. Bank Tabungan Negara 

Syariah Kantor Cabang Pekanbaru: 

Prosedur pembiayaan diawali dengan tahap solitasi dan pengajuan 

permohonan. Tahap investigasi pihak BTN syariah akan mencari tahu 

informasi tentang nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan 

mudharabah.Ttahap analisa adapun analisa yang digunakan dalam 

menganalisis pembiayaan yang diajukan pemohon atau nasabah adalah 

dengan menggunakan analisa 5C. Tahap persetujuan pihak BTN Syariah 

menetapkan batas pembiayaan dan beberapa persyaratan kepada calon 

mudharib. Tahap pencairan setelah dilaksanakan akad antara pihak BTN 

Syariah dan mudharib, pihak BTN Syariah memberikan dana sesuai yang 

disepakati. Tahap monitoring dan tahap pembayaran angsuran atau 

pelunasan. 

2) Penentuan porsi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada PT. Bank 

Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru: 

Mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan dengan nisbah 

yang telah disepakati bersama. Metode distribusi bagi hasil yang 
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diterapkan adalah revenue sharing (bagi pendapatan) bukan profit sharing 

(bagi hasil) atau loss sharing (bagi untung dan rugi), berdasarkan 

kesepakatan antara bank dan nasabah, disesuaikan dengan arus kas (cash 

flow) dan tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar. 

3) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah pada kejadian 

penting meliputi: pada saat dimulainya akad pembiayaan mudharabah, 

pada saat penyerahan investasi mudharabah, pada saat penerimaan bagi 

hasil mudharabah dan pada saat akad berakhir. 

6.2 Saran 

Sistem perbankan syariah, termasuk Bank Tabungan Negara Syariah, 

belum mampu menerapkan konsep syariah secara totalitas (kaffah) karena sistem 

pemerintahan dan perekonomian makro yang mengatur segala regulasi perbankan 

(baik syariah maupun konvensional) di Indonesia belum diubah secara 

fundamental sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah masih terikat atau 

bergandengan dengan perbankan konvensional yang memakai sistem ribawi. Hal 

tersebut menunjukkan ketidak mungkinan penerapan ekonomi (perbankan) 

syariah secara kaffah karena yang haq dan yang bathil merupakan sesuatu yang 

berlawanan yang tidak bisa bertemu dalam satu tempat, apalagi berjalan 

beriringan. 


