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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah telah sesuai 

dengan SOP dan prinsip-prinsip syariah, hal ini ditunjukkan dengan pihak 

bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak dengan memberi 

dana tunai, melainkan dengan berupa bahan material atau barang dagang 

untuk kebutuhan usaha nasabah murabahah. Hal ini bertujuan agar tidak 

terjadi kecurangan dalam proses pembiayaan murabahah di PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhlillah. 

2. Kendala yang dihadapi pihak bank dalam pelaksanaan pembiayaan 

murabahah ada tiga, yaitu: 

- Pertama, kurangnya informasi dan pemahaman tentang produk murabahah 

yang diterima oleh masyarakat. Solusinya di sini adalah agar pihak bank lebih 

meningkatkan mutu dan kualitas dengan cara giat mengadakan penyuluhan, 

promosi dan pengenalan kepada masyarakat tentang bank syariah khususnya 

tentang PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, produk-produk pembiayaan yang 

ada di dalamnya, apa jasa-jasa lainnya yang ditawarkannya dan khususnya 

yang paling utama yaitu penyuluhan tentang produk murabahah. 

- Kedua, masyarakat cenderung tidak memilih produk murabahah khususnya 

pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah tetapi lebih memilih produk 
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pembiayaan pada bank-bank/BPR-BPR konvensional adalah dikarenakan 

ketika melakukan pembiayaan untuk usaha/dagang, pihak bank syariah/BPRS 

khususnya di sini adalah PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak 

memberikan bantuan pembiayaan berupa uang tunai sebagai modal atau 

tambahan modal untuk usaha, tetapi pihak bank memberikan bantuan 

pembiayaan berupa bentuk bentuk barang dagangan langsung, bahan-bahan 

material untuk merehap tempat usaha dan lainnya. Solusi dari penulis tentang 

hal ini adalah, pihak bank harus melakukan penyuluhan lebih mendalam 

kepada para pedagang dan lapisan masyarakat tentang bahaya memakan riba 

yang ada pada bank konvensional, agar masyarakat mau beralih dari bank 

konvensional kepada bank syariah. Selanjutnya tentang pembiayaan non tunai 

atau dalam bentuk barang/material, hal ini bertujuan baik yaitu untuk menjaga 

produk murabahah agar tetap berada pada koridor prinsip syariah dan 

mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 

- Ketiga, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dibidang 

perbankan syariah di pihak bank, karena mayoritas karyawan masih lulusan 

sarjana dari jurusan konvensional. Untuk itu solusi yang harus dibuat oleh 

pihak bank adalah, memperbanyak pelatihan tentang bank syariah kepada 

seluruh karyawannya guna meningkatkan mutu dan kualitas bank. 

3. Peran Murabahah Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat 

Dari uraian alat uji statistic dan analisis yang penulis lakukan di atas maka 

diperoleh kesimpulan, pelaksanaan murabahah perperan positif dalam 
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peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi nasabah PT. BPRS Berkah 

Dana Fadhlillah.  

 

B. Saran 

1. Untuk pihak bank. Pertama agar lebih meningkatkan mutu dan kualitas 

dengan cara memperbanyak pelatihan tentang perbankan syariah kepada 

seluruh karyawan. Kedua, dibutuhkan peran dari pihak bank untuk lebih giat 

memasarkan dan mempromosikan produk-produk perbankan syariah ke 

semua lapisan masyarakat. 

2. Untuk pihak pemerintah. Peran pemerintah dalam hal ini juga dibutuhkan, 

untuk menghimbau masyarakat beralih kepada bank syariah, agar terhindar 

dari riba yang selama ini ada pada bank konvensional. Karena masyarakat kita 

maroritas beragama Islam, jadi kita harus menjauhi riba, agar kita 

mendapatkan keberkahan dan ridho Allah dalam melakukan pembiayaan. 

3. Kepada seluruh masyarakat. Mari kita semuanya beralihlah dari bank 

konvensional kepada bank syariah. Tujuannya agar kita terhindar dari dosa 

besar memakan riba dan mendapatkan ridho Allah SWT dalam setiap usaha 

yang kita lakukan. 

 


