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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai penerapan akad Murabahah  pada 

produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah kantor cabang Gunungpati 

II, yaitu sebagai berikut : 

1. Akad murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Hikmah 

kantor cabang Gunungpati II diterapkan pada produk pembiayaan multi 

barang. Akad murabahah sering digunakan dalam produk pembiayaan 

karena penerapannya yang mudah dan sederhana, selain itu juga 

memberikan keuntungan yang pasti dan berisiko kecil, sehingga 

memudahkan dalam penanganan administrasinya. Di KSPPS BMT Al 

Hikmah kantor cabang Gunungpati II ada dua macam akad murabahah, 

yaitu sebagai berikut: 

a. MBA Angsuran 

b. MBA Paras 

2. Penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al 

Hikmah kantor cabang Gunungpati II sebagian besar sudah sesuai dengan 

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang 

pembiayaan murabahah. Namun terdapat beberapa ketentuan yang belum 

sesuai dengan fatwa DSN yaitu pihak BMT harus memiliki barang yang 

akan dijual kepada anggota BMT. Hal lain yang belum sesuai dengan 

syariah yaitu akad murabahah dilakukan bersamaan dengan akad 

wakalah. Apabila BMT hendak mewakilkan nasabah untuk membeli 

objek murabahah, maka akad murabahah  boleh dilakukan apabila secara 

prinsip objek murabahah telah menjadi milik BMT. Maka, seharusnya 

akad wakalah dilaksanakan terlebih dahulu hingga selesai, barulah akad 

murabahah dapat dilakukan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sampaikan, maka penulis 

ingin memberikan saran yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan 

KSPPS BMT Al Hikmah kantor cabang Gunungpati II  sebagai berikut : 

1. Akad murabahah seharusnya dilaksanakan setelah barang secara 

prinsip menjadi milik pihak BMT. 

2. Hendaknya akad wakalah dilaksanakan tidak bersamaan dengan akad 

murabahah. Akad wakalah seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu, 

maka akad murabahah baru boleh dilakukan. 

3. Memperbanyak produk pembiayaan dengan akad yang beragam agar 

nasabah dapat menggunakan akad yang dengan kebutuhan anggota. 

C. Penutup  

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kita haturkan kepada Allah 

SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan rendah hati penulis mengakui bahwa 

tugas akhir ini belum sepenuhnya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan 

penulis.Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca 

lainya. Kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk pembelajaran 

dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. 

 

 


