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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah Bank BRI Syariah 

dengan Koperasi Pegawai RI Universitas Riau merupakan akad yang 

transparan baik dalam hal jenis usaha yang dijalankan oleh Koperasi 

Pegawai RI Universitas Riau, maupun ketentuan-ketentuan dan syarat 

yang ditetapkan oleh Bank BRI Syariah KC Pekanbaru sudah sesuai 

dengan sistem syariah dimana setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan 

memenuhi kriteria ataupun fatwa DSN yakni ditandai dengan penetapan 

margin,jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah itu sendiri dan akad yang 

ditentukan. 

2. Ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam, peranan PT. Bank BRI 

Syari’ah KC. Pekanbaru dalam bentuk penyaluran dana yaitu pembiayaan 

Mudharabah berdasarkan tujuannya tidak menyimpang dari aturan-aturan 

dan ajaran Islam karena berujung untuk meningkatkan usaha nasabah dan 

kemaslahatan rakyat banyak bukan untuk mencari keuntungan semata, 

peranan Bank BRI Syariah KC Pekanbaru dan Koperasi Pegawai RI 

Universitas Riau dalam menyalurkan dana, melakukan monitoring dan 

memberikan motivasi menurut penulis tidak bertentangan dengan prinsip 
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ekonomi Islam, karena sesuai dengan landasan Al-Qur’an dan spirit Hadist 

yang menjadi sumber utama aturan syariat Islam.  

 

B. Saran 

Setelah melihat sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah yang 

ditetapkan oleh pihak PT. Bank BRI Syari’ah maka penulis memberikan saran 

yaitu: 

1. Untuk pihak PT. Bank BRI Syari’ah agar pembiayaan murabahah yang 

ada di PT. Bank BRI Syari’ah tetap menjalankan aktifitas sesuai dengan 

konsep syariah den saling memberikan kemanfaat terhadap sesama umat 

manusia khususnya umat islam di dunia serta dapat lebih mengembangkan 

perbankan islam di Indonesia khususnya. 

2. Untuk pemerintah, dalam hal ini yang berwenang adalah BI harus 

memperbaiki kerangka dasar untuk semua lembaga keuangan syari’ah agar 

sistem lembaga keuangan yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan 

prinsip Islam yang sesungguhnya. 

3. Untuk praktisi dan akademisi khususnya konsentrasi Ekonomi 

Islam,hendaknya berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam 

praktek bisnis yang ada ditengah masyarakat. Agar bisnis tersebut 

dijalankan sesuai dengan aturan-aturan dan nilai yang telah ditetapkan 

dalam syariah khususnya petunjuk dari Allah SWT yaitu Al-Qur’an. 

Selalu berinovasi dalam membuat dan membentuk produk-produk bisnis 

syariah yang bisa diambil kemanfaatannya dan untuk memberdayakan 

umat Islam secara umum. 
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4. Untuk para nasabah sebaiknya dana yang diberikan oleh pihak Bank BRI 

Syari’ah digunakan secara maksimal mungkin untuk meningkatkan usaha 

yang dijalankan. Dan sebaiknya menggunakan bentuk kerjasama 

mudharabah. 

5. Untuk masyarakat umumnya agar lebih mempelajari sistem yang 

diterapkan oleh Bank Syariah dengan lebih mengetahui sehingga mereka 

sadar akan larangan riba dan segera menghapuskannya dengan memilih 

bekerja sama dengan Bank Syariah baik dalam hal menabung maupun 

melakukan pembiayaan. Agar selalu berpegang tegung pada prinsip 

mu’amalah yaitu prinsip keadilan dan kejujuran dalam berbisnis untuk 

mencari ridho Allah SWT semata. 

 


