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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian yang telah dibahas dalam bab IV mengenai

“Peran Bank Syariah Sebagai Mentor Penggerak Pembiayaan Murabah Serta

Dampak Bagi Pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi Pada Bank BNI

Syariah Cabang Kendari” maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Bni syariah

hadir sebagai fungsi utama dari perbankan sama dengan perbankan yang lainnya

yang umum kita kenal dengan di bank konvensional yaitu sebagai fungsi

intermediasi dimana bank menghimpun dana dari pihak ketiga dalam bentuk

pengumpulan dana tabungan, deposito maupun giro yang kemudian diaktualkan

atau dialokasikan dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan dari sisi pembiayaan

bank sebagai pemilik dana atau mudharibnya sementara nasabah adalah pengelola

usaha.

1. Dari sisi murabahah alokasi dalam bentuk modal investasi  biasanya dari

sisi akad murabahah pada saat melakukan transaksi jual beli dimana bank

sebelumnya bank akan membeli dulu objek murabahahnya atau objek

transaksinya  dari harga pokok yang dibeli bank itu dialokasikan atau

ditambahkan dengan tambahan margin sehingga nasabah paham adalah

hasil transaksi harga perolehan kemudian ditambah dengan margin yang

diberikan kepada nasabah adalah harga jual kemudian dibagi dengan

jangka waktunya setiap bulan sehingga nasabah membayar yang disebut

ansuran. Selain itu bank juga melakukan pembinaan khusus pada setiap

nasabah Bank BNI Syariah dalan hal ini pada nasabah pembiayaan

murabahah guna mengembangkan perekonomian setiap nasabah.

2. Berdampak Positif  bagi nasabah pembiayaan murabahah yaitu berupa

peningkatan penghasilan dan pendapatan usaha yang di tandai dengan

keuntungan setiap nasabah mencapai 50% dari pembiayaan murabahah

pada bank BNI Syariah Cabang Kendari selain itu nasabah juga akan
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melakukan pembiayaan kembali jika kekurangan modal dari badjet

sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di sajikan, maka selanjutnya peneliti

menyampaikan beberapa saran saran yang dapat memberikan manfaat yang

berkaitan dengan pihak yang terkait diatas dari hasil penelitian ini. Adapun saran

saran yang di sampaikan oleh penulis yaitu :

1. Bank BNI Syariah Cabang Kendari selalu memberikan pelayanan terbaik

kepada setiap nasabah yang sementara menjadi nasabah pada pembiayaan

murabahah.

2. Bank BNI Syariah Cabang Kendari mendirikan  unit  atau kantor kas di

setiap kabupaten di sulawesi tenggara agar masyarakat di sulawesi

tenggara tidak perlu lagi ke kota kendari untuk melakukan transaksi tetapi

cukup hanya dalam kota kabupaten.

3. Bagi akedemisi, penelitian ini diharapkan menjadi refrensi untuk peneliti

selanjutnya. Peneliti menginstruksikan kepada akademisi yang akan

melakukan penelitian lebih lanjut dapat menambah lebih banyak sumber

refrensi dari penelitian ini yang lebih baik.
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