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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  penulis  paparkan  di  bab  

sebelumnya  tentang  Pembiayan Pertanian dengan Akad Musyarakah di 

BPR Syari’ah Asad Alif, dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut: 

1. BPR Syari’ah Asad Alif sangat selektif Dalam memberikan 

pembiayaan dengan akad musyarakah yang khususnya bagi para 

petani. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghindari risiko yang 

tidak diinginkan dalam pembiyaan musyarakah tersebut. 

2. Ketelitian dalam perhitungan pembiayaan pada pertanian selalu 

dilakukan oleh BPR Syari’ah Asad Alif. Memberikan penjelasan 

kepada para nasabah tentang perhitungan pembiayaan yang dilakukan 

account officer, akan menghasilkan kerjasama yang dijalin antara 

nasabah dengan BPR Syari’ah Asad Alif semakin baik. 

B. Saran 

Untuk lembaga keuangan syari’ah khususnya BPR Syari’ah Asad 

Alif dalam operasionalisasinya tolong untuk dipertingkat pelayanan 

terhadap nasabah. Prinsip – prinsip syari’ah yang menjadi ajuan haruslah 

lebih dipahami dalam operasional perbankan syari’ah, karena selama ini 

prinsip – prinsip perbankan sya’ah belum sepenuhnya dipahami dengan 

baik oleh sebagian pengelola BPR Syari’ah Asad Alif itu sendiri. 



64 

 

BPR Syari’ah Asad Alif harus tetap mempertahankan dan 

mengembangkan inovasi produk – produknya terutama dalam pembiayaan 

musyarakah tanpa meniggalkan prinsip syari’ah yang telah digunakan. 

BPR Syari’ah Asad Alif harus memberikan service excellent yang 

memuaskan kepada nasabah agar pemasaran produk – produk bisa 

diterima oleh masyarakat.  

Dalam pemberian pembiayaan, pihak BPR Syari’ah Asad Alif 

haruslah selektif dan mampu memperhitungkan besar pembiayaan yang 

akan disalurkan dan besar dana yang akan diterima sebagai pendapatan 

nantinya. Tim marketing merupakan kunci utama dalam pencarian nasabah 

pembiayaan yang baik, jadi penenpatan tim marketing yang handal dan 

paham akan akad – akad perbankan syari’ah pada setiap kantor kas 

haruslah diperhatikan. 

Karena keterbatasan penulis dalam segala hal, untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik, diharapkan ada peneliti lain yang melakukan 

penelitian lebih baik dari yang penulis lakukan. 

C. Penutup 

Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  dengan  segala  kerendahan  hati  

penulis  panjatkan  karena  terselesaikannya  Tugas  Akhir  ini  tidak  luput  

dari  petunjuk  dan  hidayah-Nya. Serta  ucapan  terima  kasih  kepada  

semua  pihak  yang  telah  membantu  penulis  dalam  menyelesaikan  
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Tugas  Akhir  ini.  Penulis  menyadari  bahwa  dalam  penulisan  Tugas  

Akhir  ini  masih  banyak  kekurangan  apalagi  mendekati  kesempurnaan.  

Hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  ilmu  dan  literatur  yang  ada  pada  

penulis.  Semoga  kekurangan  ini  bisa  menjadi  motivasi  bagi  penulis  

untuk  lebih  giat  dalam  menempuh  kegiatan-kegiatan  lainnya. 

Demikian  Tugas  Akhir  yang  diambil  dari  Praktik  Kerja  Lapangan 

(PKL) di  Baitut  Tamwil  Tamzis  Wonosobo  semoga  dapat  bermanfaat  

bagi  penulis  pada  khususnya  dan  bagi  mahasiswa  pada  umumnya,  

sebagai  masukan  dan  bhan  kritikan.  Serta  segala  daya  dan  upaya  

yang  senantiasa  teriring  rahmat  dan  keselamatan  dari  Allah  SWT.  

Amin  ya  rabbal ‘alamin. 

 

 

 

 

 

 

 


