BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan di
depan, maka dapat

disimpulkan hal-hal sebagai jawaban atas

rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:
1. Pada Praktek Pembiayaan dengan akad Ijarah di BMT El
Labana

Semarang

ada

yang

dinamakan

perjanjian

Pembiayaan antara pihak Bank dan pihak Nasabah. Dalam
perjanjian tersebut terdapat beberapa pasal yang menerangkan
bentuk praktek pembiayaan dengan akad Ijarah. Disamping
itu, pihak BMT menganjurkan dana digunakan untuk nasabah
menyewa ruko sendiri, tetapi BMT tidak menyediakan ruko.
2. Pembiayaan ijarah yang telah dipraktekkan oleh BMT El
Labana Semarang bila ditinjau dari konsep fiqh

ternyata

sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad
pembiayaan yang

dipraktekkan sudah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan syara’, dan dengan adanya kesepakatan
antara kedua belah pihak yaitu antara BMT dengan nasabah.
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3. Pembiayaan di BMT berdasarkan pada prinsip-prinsip
penyertaan modal pembiayaan barang sudah sesuai dengan
syarat-syarat pembiayaan dan pembiayaan BMT masih di
dominasi oleh sistem mark uo (menaikkan harga). Berbanding
sistem profit-loss sharing (bagi hasil ) meskipun halal harus
dihindari. Sistem ini akan membuka pintu belakang bagi
amalan riba.
B. Saran
1. BMT El Labana semarang harus tetap

berkarya dalam

membangun perekonomian untuk menopang kehidupan
bermasyarakat

dengan

cara

mengeluarkan produk-produk

islam,

terutama

dalam

pembiayaan dengan prinsip

syariah agar mampu memberikan kemudahan bagi

kaum

muslim.
2. Dari pihak BMT El Labana Semarang diharapkan dapat
menerapkan system pembiayaan dengan akad ijarah dengan
sebenarnya agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan.
Selain itu, diharapkan BMT El Labana Semarang tidak hanya
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berlebel syariah namun di dalamnya masih menggunakan
system konvensional hanya untuk menarik nasabah.
3. Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar
pembiayaan

dengan

akad

ijarah

dapat

saling

menguntungkan.
C. Penutup
Dengan memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya
atas bimbingan dan kekuatan yang diberikan Allah SWT penulis
mengakhiri keseluruhan penulisan

skripsi ini dengan suatu

catatan bahwa yang penulis paparkan dan hasilkan merupakan
upaya optimal tetapi masih jauh dari kesempurnaan dan banyak
kesalahan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun
penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
Akhirnya dengan selesainya skripsi ini jika Akhirnya dengan
mengucapkan alhamdullilahi robbil al-alamin, penulis mengakhiri
skripsi ini. Dari hati yang paling dalam, penulis akui bahwa
tulisan ini masih sangat sederhana sekali dan masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan
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respon, saran dan kritik dari semua pembaca demi kesempurnaan
tulisan ini.
Kemudian atas saran dan kritik yang diberikan, penulis
sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga tulisan
sederhana ini dapat berguna bagi penulis khususnya, dan bagi
seluruh pembaca pada umumnya. Amin. Ada suatu kebenaran
dalam skripsi ini hanyalah semata-mata merupakan kebenaran
dari Allah SWT. Dan jika terdapat kesalahan adalah akibat dari
kesalahan dan kekurangan penulis semata. Dan penulis sangat
berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya
bagi penulis dan menjadi kontribusi bagi dunia keilmuan. Amin
ya Robbal ‘Alamin.
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