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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, maka 

penerapan pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan sistem 

musiman di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan musyarakah bagi para petani 

dengan sistem musiman di BPRS Ben Salamah Abadi, bank 

mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang disepakati antara bank 

dengan nasabah. Sedangkan nasabah mendapatkan dana untuk 

menambah modal pertaniannya melalui pembiayaan musyarakah bagi 

para petani dengan sistem musiman. Dalam proses pencairan 

pembiayaan, pihak BPRS Ben Salamah Abadi hanya melepaskan uang 

untuk modal pertanian dan pihak BPRS Ben Salamah Abadi hanya 

sebatas mengawasi dalam pengelolaan usaha pertanian nasabah. 

Setelah pencairan dana pembiayaan musyarakah bagi para petani 

dengan sistem musiman maka nasabah berkewajiban untuk 

membayarkan bagi hasil tiap bulannya dan pada bulan keenam nasabah 

harus melunasi pembiayaan tersebut. 

2. Pencatatan akuntansi dalam jurnal pada transaksi pembiayaan 

musyarakah bagi para petani dengan sistem musiman di BPRS Ben 

Salamah Abadi belum diklasifikasikan menurut tujuan penggunaannya. 



62 

 

Didalam jurnal hanya tertulis "Transaksi Pembiayaan Musyarakah" 

saja. 

B. SARAN 

1. Sebaiknya realisasi pembiayaan musyarakah bagi para petani dengan 

sistem musiman dilakukan sampai petani benar-benar menggunakan 

pembiayaan tersebut untuk kebutuhan pertaniannya. Agar tidak terjadi 

penyimpangan atau penyalahgunaan dana pembiayaan tersebut. 

2. Pencatatan akuntansi pada jurnal seharusnya diklasifikasikan 

berdasarkan tujuan penggunaannya, sehingga memudahkan proses 

apabila terdapat pembenahan jurnal/adanya audit dari Bank Indonesia. 

3. Bank seharusnya bersikap terbuka dengan nasabah mengenai 

perhitungan bagi hasil dan penentuan bagi hasil jangan ditentukan 

didepan agar sesuai syari’ah. 

C. PENUTUP 

Dengan segala kerendahan hati penyusun panjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT, akhirnya walaupun dalam bentuk yang sangat 

sederhana penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penyusun 

mengakui bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang 

bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan 

penulisan Tugas Akhir ini. 
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Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis 

khususnya dan masyarakat pembaca pada umumnya. Amin 


