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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Sistem pemberian bonus potongan angsuran yang dilakukan oleh BMT

Al-Hijrah yaitu bonus potongan angsuran diberikan pada nasabah yang

melakukan pembayaran lebih awal dari tanggal jatuh tempo yang telah

ditetapkan. Bonus potongan angsuran diberikan sebesar 3% dari total

kewajiban pembayaran angsuran pada setiap bulannya. Pemberian bonus

potongan angsuran berlaku sampai pembiayaan tanah kavlingan dibayar

lunas, jika nasabah selalu membayar angsuran bulanan lebih awal dari

tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pemberian bonus potongan

angsuran yang diperjanjikan di awal akad serta adanya penyertaan akad

murabahah dan akad ji’alah yang merupakan penggabungan dua akad

dalam satu transaksi yang diterapkan oleh BMT Al-Hijrah. Maka hal ini

bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu BMT Al-

Hijrah pada penjualan tanah kavlingan berstatus sebagai mediasi, maka

belum terpenuhinya syarat objek transaksi. Dan BMT Al-Hijrah masih

menggunakan istilah (nomenklatur) yang belum sesuai dengan syariah,

penggunaan istilah pada berkas akad tersebut yakni istilah debitur.
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B. SARAN-SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. BMT Al-Hijrah harus berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih

dahulu dari Dewan Pengawas Syariah, dalam hal pemberian bonus

potongan angsuran dan penggabungan akad murabahah dan akad ji’alah.

Sehingga Dewan Pengawas Syariah yang akan memutuskan bonus

potongan angsuran yang didasarkan pada kebaikan tersebut telah sesuai

atau tidak dengan prinsip syariah.

2. BMT Al-Hijrah pada penjualan tanah kavlingan masih berstatus sebagai

mediasi, maka dalam hal ini belum terpenuhinya syarat dalam objek

transaksi yakni barang (mabi’) haruslah milik penuh penjual. Seharusnya

BMT Al-Hijrah membeli secara tunai tanah tersebut pada pemilik tanah

dan dengan demikian maka tanah tersebut akan menjadi milik penuh

BMT Al-Hijrah. Sehingga dengan demikian terpenuhi syarat dalam objek

transaksi. Dan penggunaan istilah debitur yang masih digunakan BMT

Al-Hijrah di dalam berkas akad, harus diganti dengan menggunakan

istilah mudharib. Hal ini bertujuan supaya staf dan karyawan BMT Al-

Hijrah meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan. Sehingga tidak

terjadi kesalahan dalam menjelaskan istilah-istilah dan konsep-konsep

syariah.


