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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Konstruksi Akad Pembiayaan Musyarakah No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana 

Mitra Perwira Purbalingga secara normatif sudah sesuai dengan 

standar/struktur unsur-unsur terpenuhinya sebuah akad.  Mulai dari 

terpenuhinya syarat maupun rukun yang ada dalam perjanjian Islam.  

Diantaranya adalah : telah terpenuhinya subyek akad (para pihak), obyek akad, 

manfaat akad, dan telah ada unsur kerelaan pada dari kedua pihak. 

2. Akad musyarakah No.55/064-1/10/10 di BPRS Buana Mitra Perwira 

Purbalingga secara normatif sudah memenuhi syarat-syarat dalam sebuah akad 

dalam Islam,  namun jika di tinjau dari islam dalam Substansinya ada 

beberapa penyimpangan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip musyarakah itu 

sendiri.  Diantaranya : Kedudukan para pihak yang tidak setara, tidak ada 

penangguhan waktu saat pembayaran Hutang  Jatuh Tempo, Cara perhitungan 

Nisbah Bagi Hasil yang tetap (flat) dan titentukan di awal akad.   

B. Saran 

1. Membenahi sistem perjanjian pembiayaan musyarakah terutama mengenai bagi 

hasil, kedudukan para pihak, sehingga benar-benar menggunakan prinsip 

kemitraan yang dijunjung tinggi oleh Bank syari’ah. 

2. Peningkatan mutu dan pelayanan melalui sosialisasi perbankan syariah kepada 

masyarakat umum dan berpegang teguh pada prinsip syariah.  Di samping itu bagi 

para Nasabah hendaknya memahami dengan cermat isi perjanjian pada saat akan 
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menandatangani perjanjian.  Hal ini untuk menghindari penipuan dengan alas an 

nasabah sudah setuju dengan perjanjian. 

C. PENUTUP 

 Dengan mengucapkan puji syukur senantiasa penulis panjatkan puji syukur 

kehadiratAllah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang terhingga, sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  Penulis menyadari bahwa 

dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sebuah harapan kesempurnaan, 

kekurangan ini tidak lain adalah karena keterbatasan yang ada pada penulis serta 

beberapa faktor lainnya.  Oleh karena itu, koreksi, kritik dan saran yang membangun 

dari pembaca sangat penulis harapan demi penyempurnaan karya skripsi ini. 

 Akhirnya dengan mengucapakan Alhamdulilah penulis sangat berharap 

semoga penulis dapat mengambil pelajaran dari segala apa yang telah penulis 

dapatkan dan amalkan dalam masa studi ini, serta semoga karya ini mampu 

memberikan manfaat bagi setiap pembaca sehingga mampu membuka cakrawala 

tentang pembuatan akad dalam pembiayaan musyarakah dalam Bank Syariah maupun 

Lembaga Keuangan Syariah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


