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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam akad pembiayaan syariah, seluruh klausul telah dibakukan oleh

Bank Syariah di Riau kecuali beberapa hal, seperti komparisi, jumlah

pembiayaan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, rasio-rasio keuangan, dan

jaminan. Jadi, nasabah masih mempunyai peluang untuk merundingkan

atau meminta perubahan atas klausul-klausul inti suatu akad pembiayaan.

Nasabah masih bisa turut terlibat dalam merumuskan isi akad pembiayaan

syariah sepanjang aman bagi dua pihak dan tidak merugikan Bank Syariah.

2. Penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah dalam membuat akad

pembiayaan pada Bank Syariah di Riau adalah berdasarkan pada aspek-

aspek: subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian yaitu pihak

pertama adalah Bank Syariah di Riau yang memberi kuasa pada direktur

kantor cabang, dan pihak kedua adalah orang perorangan atau koperasi

atau badan usaha yang telah berstatus badan hukum (PT) yang bertindak

sebagai nasabah debitur.

3. Tujuan dan objek akad, yaitu terdapat kesepakatan para pihak yang

ditandai dengan adanya pengikatan perjanjian baku pembiayaan, yang

antara lain berisi: komparisi, jangka waktu, margin keuntungan atau bagi

hasil, biaya-biaya, tata cara pembiayaan, jaminan, asuransi, dan cara-cara

penyelesaian yang ditempuh jika terjadi perselisihan. Adanya kesepakatan

para pihak, yang ditandai dengan adanya pengikatan perjanjian baku
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pembiayaan, yang antara lain berisi: komparisi, jangka waktu, margin

keuntungan atau bagi hasil, biaya-biaya, tata cara pembiayaan, jaminan,

asuransi, dan cara-cara penyelesaian yang ditempuh jika terjadi

perselisihan.

B. Saran

1. Masih ada anggapan bank syariah tidak jauh beda dengan bank

konvensional. Kalangan awam juga menilai bahwa bank syariah dalam

mengambil keuntungan lebih besar daripada bank konvensional, karena

kalangan awam menilai bank syariah identik dengan harga murah.

Sehingga jika terjadi penjualan barang lebih tinggi dari bank konvensional,

maka bank syariah dinilai lebih tidak Islami, karena itu perlu kiranya

dicarikan kemasan produk murabahah yang memberikan keuntungan

secara adil antara pihak bank dan nasabah.

2. Terhadap nasabah perbankan syariah di Riau, dianjurkan agar lebih

berhati-hati dalam membaca dan memahami isi akad pembiayaan agar

lebih terjamin perlindungan hukumnya. Kontrak penjualan akan

diselesaikan oleh bank setelah pihak bank dapat informasi dari pihak

penyedia barang dan jika terdapat cacat maka ditangani oleh asuransi

berdasarkan biaya yang telah dimasukkan dalam perjanjian.

3. Perbankan syariah diharapkan lebih ketat dalam pengawasan pembiayaan

terutama mengenai akad. Karena akad merupakan prinsip dasar dari sekian

banyak kegiatan manusia. Namun selama ini masih sangat kurang

dipahami oleh masyarakat tentang pentingnya akad salah satunya akad
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murabahah. Makaperlu peran bersama untuk mensosialisasikan bank

syari’ah tidak hanya kalangan menengah ke atas tapi juga kalangan

menengah ke bawah (awam), peran Majelis Ulama Indonesia, perguruan

tinggi Islam, para pakar ekonomi Islam, mereka yang memiliki harta dan

peduli terhadap Islam bersama-sama membangun dan memberikan

pemahaman kepada masyarakat.


