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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan, dapat di ambil

kesimpulan bahwa:

1. Bentuk kontribusi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang

Dumai yaitu dalam bentuk pembiayaan modal usaha/kerja, melakukan

monitoring dan motivasi, dalam  memberikan motivasi dan monitoring yang

dilakukan pihak bank membuat nasabah senang dan merasa terbantu sekali dan

membuat nasabah terdorong untuk meningkatkan usahannya. Dengan adanya

pembiayaan di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai dapat membantu

memajukan usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Faktor pendukung Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai dalam memberikan

kontribusi pada usaha kecil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

yaitu banyaknya usaha-usaha yang ada di kota Dumai dan mayoritas

masyarakat Dumai adalah beragama Islam, serta adanya dukungan luas dari

masyarakat dan pemerintah daerah setempat dan faktor penghambatnya adalah

kurangnya peran ulama dan ustad dan pihak bank itu sendiri dalam

mensosialisasikan bank syari’ah pada masyarakat sehinga banyak masyarakat

yang tidak tahu dengan prinsip syari’ah itu sendiri serta pelayanan yang kurang

maksimal
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3. Ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam, kontribusi Bank Syari’ah Mandiri

Cabang Dumai pada usaha kecil dalam bentuk pembiayaan berdasarkan

tujuannya tidak menyimpang dari aturan-aturan dan ajaran Islam karena tidak

mengunakan sistem bunga tetapi sistem bagi hasil yang berujung untuk

meningkatkan usaha nasabah dan kemasalahatan rakyat banyak bukan untuk

mencari keuntungan semata, kontribusi Bank Syariah Mandiri dalam

menyalurkan dana, melakukan monitoring dan memberikan motivasi  menurut

penulis tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, karena sesuai

dengan landasan al-Quran dan hadist yang menjadi sumber utama aturan

syariat Islam. Bahkan yang dilakukan pihak bank banyak menimbulkan

manfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kota

Dumai sudah banyak mengalami kemajuan dan peningkatan dalam mengurangi

kemiskinan yang ada.

B. Saran

Setelah penulis melihat kontribusi Bank Syariah Mandiri maka penulis

memberikan saran yaitu:

1. PT. Bank Syari’ah Mandiri diharapkan dapat lebih mengembangkan produk

pembiayaan khususnya pembiayaan untuk sektor mikro mengingat sektor

mikro berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat secara real tidak

hanya menggunakan akad murabahah. marketing bank agar dapat memenuhi

target yang telah ditetapkan oleh kebijakan bank, dan diharapkan lagi

melakukan sosialisasi yang lebih agresif lagi kepada masyarakat secara terus

menerus serta pelayanan harus ditingkatkan agar lebih baik lagi.
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2. Bagi ulama dan pratiksi Ekonomi Islam diharapkan berperan aktif dalam

mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keungulan-keungulan sistem

Ekonomi Islam, termasuk keungulan sistem bank syari’ah dari bank

konvensional yang menerapkan sistem bunga.

3. Bagi masyarakat untuk bermuamalah secara Islami, khususnya yang

berhubungan dengan transaksi-transaksi dalam kegiatan ekonomi, agar

terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang

mengandung unsur gharar (tipuan)


