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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah antara PT. BRI Syariah

cabang Pekanbaru dengan developer telah dilaksanakan dengan baik

melalui prosedur standar operasional perusahaan (SOP) dengan

prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilihat dari semua tahapan yang

dilalui oleh kedua belah pihak mulai dari pengajuan berkas

permohonan pembiayaan oleh developer, pengumpulan data,

wawancara, survei, keputusan pembiayaan, pembuatan MoU, proses

pencarian pembiayaan dan monitoring. Selain itu developer juga harus

memenuhi semua persyaratan administrasi. Dalam pelaksanaannya

secara administrasi semua persyaratan harus dipenuhi oleh kedua

pihak, jika belum terpenuhi maka transaksi tidak bisa dilanjutkan dan

menunggu sampai semua persyaratan admistrasi terpenuhi, dan akad

yang digunakan adalah akad murabahah bil wakalah.

2. Ditinjau dari persperktif Ekonomi Islam dapat disimpulkan:

a. Persyaratan administrasi telah sesuai dengan prinsip ekonomi

Islam, dilihat dari proses pencatatan dan pengumpulan dokumen

persyaratan administrasi yang menerapkan prinsip kehati-hatian

dan keterbukaan.
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b. Akad pembiayaan yang digunakan adalah murabahah bil wakalah,

dan dilakukan secara bersamaan tapi penandatangannya dilakukan

pada lembaran kertas akad yang berbeda, yaitu lembaran kertas

akad wakalah dan murabahah. Hal ini dipandang boleh dan sah

dalam prinsip ekonomi Islam, karena secara prinsip wakalah dan

murabahah tetap terpisah walau dilakukan secara bersamaan.

hanya saja dikhawatirkan dari pihak nasabah akan membelanjakan

uang dari pembiayaan murabahah yang diberikan bank untuk

barang yang lain, bukan barang yang sebagaimana menjadi

kesepakatan antara bank dan nasabah pada awal akad, dan ini

menyalahi dari ketentuan prinsip ekonomi Islam. Maka

diperlukannya pengawasan dari pihak bank kepada nasabah agar

pembiayaan murabahah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai

dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang penulis

paparkan maka penulis dapat memberi saran untuk pihak-pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah ini, yaitu:

1. Hendaknya PT. BRI Syariah menerapkan pembiayaan murabahah

sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI. wakalah dan

murabahah dilakukan secara terpisah dan tidak secara bersamaan.

2. Akan lebih baik jika pimbiayaan ini dilaksanakan dengan prinsip kerja

sama/ partnership dengan akad mudharabah.


