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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

disimpulkana sebagai berikut: 

1. Sistem pembiayaan mudharabah pada PT. BRI Syariah menerapkan 

prosedur yang sesuai dengan kelas menengah kebawah, sehingga 

pembiayaan mudharabah pada PT. BRI Syariah tergolong kecil. Hal inilah 

yang dapat menyebabkan adanya pengalihan komersial ke bank 

konvensional. Kemudian pada PT. BSM menerapkan prosedur yang sesuai 

dengan kelas menengah keatas, sehingga pembiayaan mudharabah pada 

PT. BSM tergolong besar. Hal ini yang mengakibatkan adanya hubungan 

antara sistem pembiayaan mudharabah dengan risiko pengalihan 

komersial pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dan PT. Bank 

Syariah Mandiri (BSM) disebebkan oleh kondisi yang tidak aman. 

2. Risiko sistem pembiayaan mudharabah pada bank di kondisi kebal, 

kondisi rentan, kondisi solvabilitas, dan juga kondisi kepailitan untuk PT. 

BRI Syariah masih dalam kondisi rentan akan resiko, hal ini dikarenakan 

PT. BRI Syariah memiliki jumlah cadangan luquiditas yang rendah 

sehingga menyebabkan bank waspada terhadap adanya risiko liquiditas 

yang ada pada bank tersebut. Sedangkan untuk PT. BSM keadaan pada 

kondisi rentan, kondisi kebal, dan solvabilitas tidak dalam kondisi rentan. 
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Sedangkan untuk kondisi kepailitan PT. BSM masih dalam kondisi pailit, 

walaupun dana pembiayaan mudharabah pada PT. BSM terbilang besar. 

 

B. Saran-Saran 

 Setelah penulis melakukan penelitian pada PT. BRI Syariah dan PT.Bank 

Syariah Mandiri terkait dengan area keseimbangan pada pembiayaan 

Mudharabah, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:  

1. Sistem pembiayaan mudharabah pada PT. BRI Syariah maupun PT. 

BSM harus lebih waspada lagi untuk memenuhi  tingkat keamanan  bagi  

bank, sehinggan mampu meminimalisir  resiko dan menempatkan bank 

dalam kondisi aman. Persyaratan- persyaratan  harus  lebih  fleksibel,  

sehingga  pengusaha  kecil dan baru maupun besar bisa mendapatkan 

fasilitas pembiayaan dengan sistem pembiayaan mudharabah.  

2. Manajemen risiko pada PT. BRI Syariah maupun PT. BSM harus mampu 

mengembangkan produk yang dapat mencakup semua kebutuhan 

masyarakat. Sehingga melalui produk-produk investasi atau bisnis yang 

dijalankan melalui aktivitas pembiayaan dapat membantu kehidupan 

masyarakat dan juga bank dapat berkembang dengan baik sehingga tidak 

rentan dengan risiko.  

3. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 

lebih dalam lagi terkait mengenai pembiayaan mudharabah khususnya 

dalam sistem pembagian pada keseimbangan untung maupun rugi 
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diantara nasabah dan bank sehingga dapat menghasilkan karya tulis 

ilmiah yang lebih baik. 

 


