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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas, maka 

mekanisme pembiayaan dengan akad murabahah di PT. BPRS Suriyah 

cabang Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad murabahah 

dengan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah di PT. BPRS  

Suryah cabang Semarang menggunakan metode margin flat yang dikelola 

dengan sistem komputer. Pada pembiayaan murabahah ini, pihak BPRS 

Suriyah menyerahkan keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan 

rapat dewan komite. Bank mendapatkan laba dari harga jual barang 

tersebut kepada nasabah yang ditambah dengan keuntungan. Sedangkan 

nasabah mendapat keuntungan dari dana yang diperoleh untuk membeli 

barang atau kebutuhan lainnya yang diinginkan tersebut.  Adapun prinsip 

yang digunakan yaitu menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, 

Capital, Condition of Economic, Collateral). 

2. Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dijadikan sebagai 

produk unggulan karena peminat nasabah sendiri yang banyak 

menggunakan akad murabahah untuk melakukan pembiayaan di BPRS 

Suriyah. Selain itu atas dasar kebutuhan hidup yang membuat nasabah 

berkeinginan untuk memiliki sesuatu barang dengan pembayaran yang 

bisa di angsur. 
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4.2 Saran 

1. Untuk standar pelayanan pada front office sudah bagus, tetapi perlu 

diadakan rolink antara kantor kas yang berada di jalan Supriyadi 

Semarang dengan kantor cabang, supaya ada suasana yang beda untuk 

melayani nasabah yang datang ke BPRS Suriyah cabang Semarang 

maupun yang datang ke kantor Kas tersebut. 

2. Sarana untuk mengenalkan BPRS Suriyah kepada masyarakat perlu 

ditingkatkan lagi, supaya masyarakat mengenal dan berminat menjadi 

nasabah BPRS Suriyah untuk meningkatkan jumlah nasabah yang 

lebih banyak lagi. 

3. Perlu adanya pengembangan dan perluasan wilayah untuk menambah 

jumlah unit-unit usaha perbankan syariah atau kantor kas dikota-kota 

besar maupun daerah. 

4.3 Penutup 

Dengan ridha Allah SWT akhinya walaupun dengan bentuk yang 

sederhana akhinya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis 

menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu saran dan 

kritik yang berssifat membangun sangat penulis harapkan guna 

menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri 

dan bagi masyarakat pembaca. Amin ya robbalallamin. 


