
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan dan analisis yang penulis lakukan terhadap 

pelaksanaan akad bai’ bitsaman ajil di BMT Ya Ummi Fatimah Pati, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktek yang terjadi di BMT Ya Ummi Fatimah adalah terjadi dua akad 

jual beli, yang pertama akad jual beli dimana anggota sebagai penjual dan 

BMT sebagai pembeli yang mana anggota menjual barang jaminan kepada 

BMT dan dihargai dengan harga taksiran yang ada di masyarakat. Dan 

yang kedua  akad bai’ bitsaman ajildengan penjual pihak BMT dan 

pembeli adalah anggota, yang mana pihak BMT menjual barang jaminan 

kepada anggota dengan harga taksiran ditambah dengan margin yang 

disepakati dan dibayar secara angsuran.Dalam prakteknya akad ini belum 

sesuai dengan konsep akad  bai’ bitsaman ajil secara baik dan benar. 

2. Pandangan Hukum Islam mengenai akad pembiayaan bai’ bitsaman ajil 

yang dilakukan di BMT Ya Ummi Fatimah Pati, belum sesuai karena akad 

bai’ bitsaman ajil yang diterapkan seperti akad akad rahn yang mana 

barang jaminan tersebut di hargai dengan harga taksiran yang ada di 

masyarakat dan barang jaminan tersebut akan dikembalikan setelah 

pembayarannya lunas. Seharusnya pihak BMT itu melakukan penjualan 



barang yang diinginkan anggota dengan harga pokok barang ditambah 

margin yang disepakati dan dibayar secara angsuran.  

B. Saran-saran 

BMT Ya Ummi Fatimah seharusnya menambahkan akad wakalah 

dalam melakukan akad pembiayaan bai’ bitsaman ajil, karena dalam akad 

bai’ bitsaman ajil itu adalah akad jual beli di mana calon anggota 

menginginkan suatu barang yang nantinya barang tersebut dibelikan oleh 

pihak BMT, kemudian barang tersebut dijual  kepada calon anggota dan 

pembayarannya adalah harga pokok pembelian suatu barang ditambah 

margin yang telah disepakati. Sehingga, antara praktek dengan akadnya 

sesuai dengan hukum Islam. 

 

C. Penutup 

Rasa syukur Alhamdulilah dengan rahmat dan hidayah Allah SWT 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan 

dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, 

sistematika maupun penulisannya oleh karena itu, kritik dan saran sangat 

penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis dan pembaca, Amin. Kurang lebihnya penulis minta maaf, sekian dan 

terima kasih. 

 


