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BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan analisa yang sudah diuraikan pada bab IV, maka dapat

diambil beberapa kesimpulan terkait peran pembiayaan jangka pendek

musyarakah dalam meningkatkan pendapatan nasabah BPRS Saka Dana Mulia

Kudus Kesimpulan ini diambil untuk menjawab rumusan masalah, yaitu;

1. Implementasi pembiayaan musyarakah dalam syarat dan ketentuan secara

fatwa dewan syariah nasional sudah sesuai tetapi ada beberapa hal yang

menjadi kewajiban dewan pengawas syariah untuk meninjau ulang tentang

besaranya biaya administrasi dan ketentuan nisbah bagi hasil, dengan tujuan

untuk meringankan pembiayaan  nasabah, dengan tidak mengurangi jumlah

pembiayaan dan meningkatkan minat nasabah lain untuk memilih

pembiayaan musyarakah.tetapi bagusnya pembiayaan musyarakah ini tidak

adanya denda keterlambatan yang bisa memberatkan nasabah

2. Pembiayaan jangka pendek  musyarakah dalam mengatasi permasalahan

modal bagi petani/peternak/pekebun,dan kontraktor untuk tambahan modal

dan investasi secara jangka pendek sudah terealisai dengan baik .dengan

realisasi tersebut ternyata para nasabah dapat meningkatkan pendapatan nya

,terlihat dari tingkat sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan, peran

BPRS tidak hanya memberi modal saja tetapi memantau dan motivasi untuk

selalu semangat kerja.dan kewajiban untuk membayar bagi hasilnya dalam

setiap bulan karena  pembiayaan musyarakah bukan hanya untuk petani tapi

untuk kontraktor dan lain lain yang mempunyai usaha produktif, rata rata

nasabah setelah menerima pembiyaan jangka pendek  bisa meningkatkan

pendapatanya, walaupun dari berbagai jenis  pekerjaan.
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B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat kami uraikan saran-saran

sebagai berikut;

1. Keunggulan pembiayaan musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus

yang menggunakan prinsip bagi hasil dengan periode pembayaran yang

menarik hendaknya dipertahankan agar tercipta kepercayaan terhadap

BPRS Saka Dana Mulia Kudus dan akhirnya memunculkan perilaku positif

nasabah.

2. Sosialisasi terkait pembiyaan dengan prinsip syariah supaya lebih

maksimalkan supaya nasabah lebih memahami tentang perbankan syariah

dan berdamapak pada jumlah peningkatn nasabah yang semakin

meningkat.aganya biaya adminitrasi dan nisbah bagi hasil di tinjau ualang

untuk nominal presentsenya supaya tidak memberatkan nasabah .dan masa

pembiayaan di panjangkan 1 tahun untuk usaha proyek.

3. Peran BPRS Saka Dana Mulia Kudus kepada nasabah tidak hanya sebatas

memberi modal dan menagih bagi hasil tapi mnjadi patner kerja yang

saling menguntungkan.

C. Penutup

Alhamdulillah Peneliti Panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan karunia-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaiakan penelitian ini

dengan baik dan lancar. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari

kesempurnaan. Namun peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi

almamater dan sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater tercinta ini. dengan

kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran demi perbaikan dan

pengembangan tesis ini dan bermanfaat bagi kita semau amin.


