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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai Analisi Sistem Pemberian 

Pembiayaan Emas pada Produk Pembiayaan Emas di Bank BNI Syariah 

Cabang Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fatwa tentang Jual Beli Emas Secara Tangguh 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas 

secara tidak tunai secara eksplisit membolehkan transaksi jual beli emas 

secara angsuran atau cicilan. Fatwa ini menjawab kebingungan masyarakat 

dan pihak lembaga keuangan akan diperbolehkan atau tidaknya transaksi 

jual beli emas tidak tunai. Namun, dalam praktik yang diterapkan lembaga 

keuangan, khususnya Bank dan Pegadaian Syariah banyak terjadi 

penyimpangan. Bahkan, akad yang ada di fatwa tersebut (rahn dan 

murabahah) dianggap kurang sesuai oleh sebagian cendikiawan muslim. 

2. Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Emas Bank BNI 

Syariah terdapat beberapa perbedaan terhadap konsep dasar murabahah. 

a. Pada Peraktik Pembiayaan Emas ini serah terima barang terjadi pada saat 

akad berakhir/setelah pelunasan pembiayaan. Menurut teori Akad jual 

beli dinilai tidak memenuhi syarat (fasid) dan dapat dibatalkan apabila 

barang yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad yang tidak 

dibarengi dengan penyerahan objek akad dinilai gharar (ketidak pastian). 

b. Penjualan Emas sebelum pemindahan hak kepemilikan kepada nasabah 

akibat terjadi tunggakan belum sesuai dengan prinsip Syariah. Tujuan-
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tujuan dasar dari akad jual beli yakni memberikan pemindahan hak 

kepemilikan atas harta atau manfaat kepada seseorang atau pihak lain.  

3. Pembelian emas sebaiknya dilakukan secara tunai, karena apabila pembelian 

secara kredit banyak potensi kerugian yang akan diperoleh, yaitu: 

a. Resiko fruktuasi 

Harga emas yang bisa berubah tergantung pada banyak faktor. 

Kerugian yang akan diperoleh pada saat pembelian emas harganya lebih 

tinggi dibandingkan pada saat pelunasan pembiayaan. 

b. Emas ditahan 

Emas dijadikan jaminan dan tidak bisa langsung diperoleh oleh 

nasabah. 

a. Kredit macet 

Resiko yang akan didapatkan pada saat nasabah gagal melunasi 

kredit, emas akan dieksekusi untuk menutupi pembiayaan. 

4.2 Saran  

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan 

saran kepada BNI Syariah agar lebih memilih dalam meluncurkan Produk-

produk dan perlu adanya peninjauan kembali mengenai produk Pembiayaan 

Emas yang terkait hukum jual beli emas secara tangguh disebabkan adanya 

larangan jual beli dengan cara tidak tunai berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW. 

Sekiranya saran yang peniliti berikan dapat diterima oleh BNI Syariah 

dan semoga saran yang peneliti berikan dapat memberikan suatu kontribusi 

positif kepada BNI Syariah untuk kedepannya. 


