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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Analisis pembiayaan KPR iB fix to fix dan KPR iB Angsuran Super Ringan 

yang ditawarkan bank muamalat cabang kendari dijelaskan bahwa kedua KPR 

iB ini memiliki prosedur yang sama. Dalam penawaran akad kedua KPR iB 

ini sama-sama menggunakan akad murabahah dan musyarakah 

mutanaqishah. Dalam desain pembiayaan KPR iB fix to fix, bank 

menawarkan margin setara 10%. Pembayaran untuk 2 tahun awal tetap (fix), 

tahun ketiga naik, tapi tidak akan berubah sampai lunas (fix) dan ini sudah ada 

di kesepakatan awal. Sedangkan KPR iB ASR merupakan kpr dengan split 

margin setara 5% atau sama dengan kpr bersubsidi. Apabila nasabah 

mengambil angsuran KPR bertenor 10 tahun, nasabah mendapatkan angsuran 

tetap setara 5%  pada 6 tahun pertama dan mendapat penyesuaian angsuran 

pada tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Penyesuaian kenaikan angsuran KPR iB 

ASR dapat terjadi 1 sampai 2 kali kenaikan. Tergantung berapa lama tenor 

angsuran yang akan di ambil nasabah. 

2. Keunggulan KPR iB yakni adanya kepastian jumlah angsuran bulanan yang 

harus dibayar sampai masa angsuran selesai. Cash flow rasio yang telah 

ditetapkan bank muamalat dari hasil rapat ALCO yang kemudian menjadi 
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penentuan split margin yang diberikan kepada nasabah, sehinggga nasabah 

tidak akan dipusingkan dengan masalah naik/turunnya angsuran ketika suku 

bunga bergejolak. Dilihat di KPR iB Fix to Fix cenderung banyak diminati 

oleh pegawai, PNS, BUMN maupun swasta karena angsurannya bersifat 

Fixed dan kenaikan pada tahun setelahnya selisihnya tidak begitu jauh 

dibandingan dengan KPR iB ASR. Sedangkan KPR iB ASR banyak diminati 

oleh kalangan pengusaha karena split marginnya setara 5% ini membuat para 

nasabah yang mengambilnya dapat mengatur cash flow keuangannya pada 

awal-awal tahun pengambilan. Adapun kekurangan atau kelemahan dari KPR 

fix to fix ditutupi oleh KPR angsuran super ringan. Dimana kedua KPR ib 

muamalat ini saling menutupi kelemahan satu sama lain. 

3. Pembiayaan KPR iB muamalat pada tahun 2017 sampai dengan februari 2018 

menunjukkan bahwa perkembangan KPR iB fix to fix masih unggul 

dibandingkan dengan KPR iB ASR. Faktor nasabah lebih memilih KPR iB fix 

to fix karena banyaknya nasabah KPR iB Muamalat adalah pegawai 

dibandingkan pengusaha. Sedangkan pengusaha lebih memilih KPR iB ASR. 

Adapun data diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian diperkuat dengan 

data di sistem terkait jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan yang diambil 

debitur. 
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B. SARAN 

Dari hasil analisis dan temuan dalam penelitian skripsi ini maka ada beberapa 

hal ataupun saran yang perlu dipertimbangkan terkait perbandingan pembiayaan KPR 

iB Fix to Fix dan KPR iB ASR Bank pada PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang Kendari 

yaitu  

1. Bank Muamalat hendaknya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat 

tentang adanya produk pembiayaan hunian syariah melalui iklan di televisi, radio, 

atau brosur. Selain itu, hendaknya Bank Muamalat bisa memberikan kemudahan 

atau keringanan biaya angsuran bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Sehingga pembiayaan hunian syariah bisa dijangkau oleh semua kalangan 

masyarakat.  

2. Terus meningkatkan mutu dan kualitas pembiayaan KPR iB muamalat 

sebagai bank yang mengedepankan penyaluran pembiayaan KPR Syariah, 

agar dapat menjaga kepercayaan dari nasabah. Serta melakukan pendekatan 

kepada nasabah secara lebih aktif lagi, agar target penjualan produk-produk 

pembiayaan, pendanaan dan jasa lainya tercapai. 

3. Dan kepada masyarakat yang ingin melakukan proses pembiayaan hunian, 

hendaknya mengetahui tentang sistem, prosedur, dan keunggulan dari masing-

masing akad. Sehingga masyarakat bisa menyesuaikan kondisi keuangan dengan 

akad yang akan dipilih untuk pembiayaan hunian. 


