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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tentang akadmudharabah 

pada produk pembiayaan modal kerja atau modal usaha di BPRS Gala Mitra 

Abadi Purwodadi, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Minat nasabah terhadap akad mudharabah untuk pembiayan usaha 

sangatlah tinggi dibandingkan pembiayaan menggunakan akad yang lain 

yang ditawarkan oleh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Hal itu didasari 

dari faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Sesuainya akad mudharabah dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat 

di purwodadi. 

Dengan sesuainya model pembiayaan akad mudharabah dengan 

kebutuhan masyarakat di purwodadi yang rata-rata berprofesi sebagai 

pedagang , maka tanpa fikir panjang masyarakat akad mempercayakan 

kebutuhannya untuk dilakukan pembiayan dengan akad mudharabah 

yang tidak rumit tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. 

b. Pembagian keuntungan yang adil. 

Adilnya pembagian keuntungan yang membuat akad mudharabah lebih 

diminati oleh masyarakat di purwodadi, pada umumnya masyarakat 

menyukai prinsip keadilan.Dan di BPRS Gala Mitra Abadi 

menggunakan perhitungan bagi hasil dengan metode revenue 

sharingyangdipahami oleh masyarakat dan perhitungan dengan metode 
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ini tidak rumit sehingga nasabah pun paham alur perhitunganya. 

Contoh perhitungan menggunakan revenue sharing: 

Contoh : 

BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi mengajukan pembiayaan 

mudharabah pada nasabah sebesar Rp. 1000.000.000 untuk modal 

usaha.Jangka waktu yang diajukan 2 tahun.Dengan asumsi ekspetasi 

flat 35% pertahun. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi melaksanakan 

akad Mudharabah Dengan nasabah berdasarkan Revenue Sharing 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

Plafon  :  Rp. 1.000.000.000  

Jangka waktu  :  24 bulan (2 tahun) 

Ekspetasi Rate :  10%  

  Rp. 1.000.000.000 x 10 % 

     24 

Ekspetasi angsuran : Rp. 45.833.333 

 

PerhitunganBPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi kepada nasabahnya di 

asumsikan 35% flat per tahunsebagai berikut : 

Plafon   : Rp. 1.000.000.000 

Jangka waktu  : 24 bulan (2 tahun) 

Ekspetasi Rate  : 35% 

   Rp. 1.000.000.000 x 35% 

 36 
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Ekspetasi angsuran:   Rp. 56.250.000 

Sehingga dari kerjasama ini BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 56.250.000 – Rp. 45.833.333 = 

Rp. 10.416.666 

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah : 

KSP “A” :  Rp. 10.416.666 

Rp. 56.250.000 x 100 

:  18,51% 

Bank Syariah : 100% - 18.51% 

: 81.49% 

c. Mudahnya persyaratan pengajuan pembiayaan. 

Mudahnya syarat pembiayaan untuk dipenuhi, yang syarat tersebut 

hanya cukup: 

a)  Foto copy legalitas usaha. 

b)  Foto copy NPWP. 

c)  Foto copy identitas diri, istri atau suami. 

d)  Laporan keuangan. 

e)  Past performance usaha. 

f)  Foto copy kepemilikan jaminan 

 

2. BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi menggunakan perhitungan 

keuntungan pendekatan Revenue Sharing (Bagi Hasil). Pendekatan ini 

memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil di dasarkan pada laba 
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bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha dan 

lain-lain. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, 

makasengan dilandasi oleh kerendahan hati penulis mengajukan beberapa 

saransebagai berikut : 

1. Menyadari minat masyarakat yang begitu bgus terhadap akad mudharabah, 

sebaiknya lebih meningkatkan pelayaan dan menjaga kepercayaan yang 

telah didapat dari masyarakat. 

2. Bank Syariah sebaiknya tetap menggunakan metode Revenue 

Sharingdalam pembiayaan mudharabahnya. Karena selain lebih mudah 

digunakanjuga sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. 

3. Penerapan akad mudharabah pada pembiayaan sudah sesuai dengan 

syariatislam. Maka dari itu di harapkan Bank Jateng Syariah mampu 

menjaga dantetap menerapan aturan sesuai syariah. 

 

Demikianlah tugas akhir ini penulis susun dengan segala kerendahanhati 

penulis penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya TugasAkhir ini 

dapat terselesaikan.Penulis mengakui bahwa dalam penulisan TugasAkhir ini 

masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karenaketerbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penulis, maka kritik dan saranyang membangun 

sangat diharapkan. 
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Semoga tulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun 

padakhususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan 

bahkankritikan yang dapat membangun dan bisa lebih baik lagi.Semoga Tugas 

Akhir ini bisa bermanfaat untuk perkembangan perbankan syariah ditahun-

tahun yang mendatang. 

 


