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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan 

mengenai Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BPR Syari’ah Asad Alif 

sebagai berikut: 

1. Dengan memahami arti musyarakah yang dikemukakan dalam 

Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad Alif kiranya sudah 

tepat dengan apa yang diterapkan oleh syariat dan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No. 

08/DSN-MUI/IV/2000, karena terdapat nilai-nilai agama seperti ijab 

qobul. Dalam teknis perbankan syari’ah obyek dalam akad musyarakah 

seperti jaminan/agunan, modal, kerja, keuntungan, dan kerugian sudah 

tercantumkan dalam Surat Perjanjian dan telah  disepakati oleh para 

pelaku akad dalam pembiayaan musyarakah tersebut. 

2. Problem yang ada pada Pembiayaan Musyarakah di BPRS Asad  Alif 

adalah: 

1) Inisiasi calon nasabah yaitu sulitnya mencari calon nasabah yang 

potensial, bertanggungjawab, jujur, dan dapat dipercaya. 

2) Kelemahan karakter dan kemampuan dari nasabah. 

3) Faktor eksternal juga dapat menimbulkan problem dalam pembiayaan 

musyarakah mulai dari aspek alam, ekonomi, pemerintah, sosial, dan 

budaya. 
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Lalu cara yang dilakukan oleh BPRS Asad  Alif untuk mengatasi problem 

diatas adalah: 

1) Menggunakan sistem kehati-hatian dalam Inisiasi calon nasabah 

2) Memberikan pelatihan-pelatihan tertentu yang dibutuhkan oleh 

nasabah. 

3) Melakukan monitoring, analisis, pengawasan, dan pemantauan 

dengan terjun langsung kelapangan terhadap kinerja nasabah. 

 

4.2 Saran 

1. BPR Syari’ah Asad Alif harus tetap konsisten dalam menjalankan 

usahanya berdasarkan pada prinsip syari’ah. 

2. Produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus 

dipertahankan dan dikembangkan. 

3. Mencari SDM yang berkualitas dan profesional dalam ilmu perbankan 

syari’ah untuk memajukan dan meningkatkan mutu/ kualitas BPR 

Syari’ah Asad Alif. 

4. Melakukan pelatihan-pelatihan khusus bagi karyawan tentang materi 

perbankan syari’ah. 

5. Kedisiplinan karyawan dalam menjalankan job-job harus ditingkatkan. 
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4.3 Penutup 

Alhamdulillah rasa  syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT . karena atas rahmat, Taufik serta hidayah-Nya penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini , meskipun dalam bentuk 

yang sederhana. 

Penulis menyadari bahwa penulis tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan, baik bobot ilmiah maupun dari segi susunan bahasanya. Semua 

itu terjadi karena keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan adanya koreksi demi perbaikan, penyempurnaan, dan 

pemanfaatan tugas akhir ini.  

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini, dan berharap semoga 

tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca 

pada umumnya. 

 


