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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian yang penulis lakukan di BMT Marwah 

Kantor Cabang Indrapura Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kab. 

Kampar dapat disimpulakan: 

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermaslah di 

BMT Marwah Kantor Cabnag Indrapura yaitu sebagai berikut: 

a. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prosedur 

b. Prilaku kurang baik dari nasabah 

c. Kurangnya ketrampilan nasabah dalam mengelola pembiayaan 

d. Penyalahgunaan dana pembiayaan 

e. Peminjaman pihak ke tiga 

f. Terjadinya bencana alam 

g. Terjadinya kegagalan dalam usaha 

h. Perekonomian global yang sangat sulit 

i. Minimnya pengawasan terhadap nasabah 

2. Tinjauan ekonomi islam terhadap faktor penyebab terjadinya pembiayaan 

murabahah bermasalah di BMT Marwah , karena tidak adanya konsistensi 

penggunaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah sebelum barang 

tersebut diperjualbelikan. Hal ini melanggar fatwa DSN MUI No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan mengenai akad 

murabahah. Maka dapat disimpulkan dalam kasus penandatangan akad 
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murabahah dilakukan lebih awal sebelum akad wakalah dilaksanakan, 

penandatanganan oleh pihak BMT tersebut tidak sesuai dengan tinjauan 

ekonomi islam. Adanya ketidakjujuran nasabah dalam mendapkan 

pembiayaan hingga penggunaan dana pembiayaan, dan pemberian waktu 

tambahan pembayaran angsuran yang mengalami kesulitan sudah 

mengacu kepada aturan islam. 

 

B. Saran 

1. Pelaksanaan prosedur yakni tambahan akad wakalah dan pengecekan 

ulang nota/faktur pembelian komoditi barang pembiayaan murabahah oleh 

petugas sebagai salah satu standar operasional prosedur yang tidak bisa 

ditinggalkan. 

2.  BMT Marwah Cabang Indrapura merupakan lembaga keuangan syari’ah 

mikro yang dalam pengelolaan menggunakan aturan-aturan yang 

bersumber dari hukum Islam (Fiqh), untuk itu sudah seyogyanya dalam 

praktek kesehariannya benar–benar memperhatikan aspek hukum 

Islamnya, agar benar- benar menjadi lembaga keuangan Islam yang tetep 

berpedoman pada nilai- nilai yang bersumber dari Al- Qur’an dan Al- 

Hadits. 

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang benar-benar 

menguasai ekonomi dari aspek Hukum Islam, karena merupakan sebuah 

keniscayaan hal ini sangat penting demi terjaganya aspek kesyari’ahannya. 

Semoga setelah membaca hasil penilitian ini, maka diharapakan ada 

perubahan kearah yang lebih baik dari sebuah pihak. 


