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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan pada skripsi ini, maka penulis

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian hutang secara take over dengan akad musyarakah

pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru yaitu : pengajuan permohonan

take over, investigasi pembiayaan, analisis pembiayaan, pemutusan

pembiayaan, perjanjian pinjaman dana, realisasi take over, membuat akad

musyarakah, pelunasan pembiayaan musyarakah.

2. Penyelesaian hutang secara take over dengan akad musyarakah pada PT.

BRI Syariah Cabang Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam, belum

sepenuhnya sesuai menurut perspektif ekonomi Islam, hal ini dikarenakan

masih ada yang tidak sesuai dengan klasifikasi hutang nasabah dalam take

over yaitu pinjaman dana yang di berikan pihak bank kepada nasabah

untuk melunasi hutang nasabah pada lembaga keuangan konvensional

tidak dikategorikan jasa qardh dalam klasifikasi hutang nasabah yang

terdiri hutang pokok plus bunga pada lembaga keuangan konvensional,

tetapi hanya sekedar pinjaman saja.

B. Saran-saran

Pada dasarnya penulis melihat bahwa sistem take over pembiayaan

yang diterapkan oleh PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru sudah cukup baik,

tetapi hanya saja dalam pelunasan hutang nasabah pada lembaga keuangan
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konvensional yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu melalui

tulisan ini penulis memberikan saran :

1. Kepada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru dalam melalukan take over

hendaklah lebih memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

fatwa Dewan Syariah Nasional serta berhati-hati dalam melaksanakan

kegiatan take over, kehati-hatian ini bertujuan untuk menghindari

penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh Islam.

2. Mengingat bahwa banyak kalangan awam berpresepsi bahwa melakukan

take over pada bank syariah pada dasarnya sama saja dengan take over di

bank konvensional, maka PT. BRI Syariah harus lebih meningkatkan

sosialisasinya kepada masyarakat umum tentang produk pembiayaanya.

3. Penyaluran pembiayaan harus lebih berhati-hati karena pembiayaan

merupakan aktiva produktif bank yang merupakan sumber pendapatan

terbesar. Maka PT. BRI Syariah Cabang pekanbaru harus lebih teliti dalam

melakukan analisa terhadap calon nasabahnya.

4. Dari sisi pengrekrutan anggota, seharusnya didasarkan atas seleksi

kemampuan yang dimiliki yang mana benar-benar dari jurusan perbankan

syariah, bukan penunjukan langsung saja, agar PT. BRI Syariah Cabang

Pekanbaru berkembang dengan baik dan selalu berprinsip syariah.


