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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi Objektif Produk KPR IB pada Bank BRI Syariah Cabang Kendari. 

KPR BRI Syariah Cabang Kendari telah berjalan sejak tahun 2008, 

nasabah KPR BRI Syariah Cabang Kendari cenderung mengalami peningkatan 

setiap tahunnya kurang lebih 10-20%, dan hingga saat ini nasabah KPR Bank 

BRI Syariah berjumlah kurang lebih 988 nasabah. 

2. Mekanisme dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan KPR Syariah pada Bank BRI 

Syariah Cabang Kendari. 

a. Untuk mengajukan pembiayaan KPR syariah yang ada di bank BRI 

syariah cabang Kendari nasabah harus memenuhi dokumen-dokumen 

berikut ini: FC KTP suami istri, Foto 4x6 suami istri, FC NPWP, FC kartu 

keluarga, FC buku nikah, FC sertifikat, SK pengangkatan, SK kenaikan 

pangkat (SK terakhir), Copy slip gaji 3 bulan, Rekening gaji 3 bulan, 

Name tag. 

b. Setelah dokumen diatas telah lengkap maka nasabah datang ke bank untuk 

membuka rekening kemudian menyetor biaya akad ke rekening tersebut, 

setelah itu nasabah, developer, dan bank duduk bersama untuk melakukan 

akad. Adapaun akad yang pertama dilakukan adalah akad wakalah, 

kemudian dilakukan akad jual beli dan yang terakhir akad murabahah. 



119 
  

 

 

3. Implikasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan KPR IB pada Bank BRI 

Syariah Cabang Kendari. 

a. Dalam penerapan akad murabahah dan uang muka dalam pembiayaan KPR 

Syariah di Bank BRI Syariah masih belum sesuai dengan syariah, dimana 

nasabah sudah terlebih dahulu membayar uang muka kepada developer 

yang secara tidak langsung telah membeli sebagian rumah yang ingin ia 

miliki, dan bank menjual barang yang ia tidak miliki sepenuhnya, bank 

juga belum memiliki rumahnya terlebih dahulu sebelum akad. 

b. Bank Syariah tidak menerapkan denda kepada nasabah yang terlambat 

membayar angsurannya. 

c. Bank BRI Syariah dalam hal jaminan keselamatan dan keamanan rumah 

yang dalam proses angsuran bank telah menjaminkan kepada pihak ketiga 

yaitu asuransi konvensional, sehingga dalam hal ini Bank Syariah belum 

murni syariah karena masih bekerja sama dengan asuransi konvensional. 

Sedangkan asuransi konvensional telah dilarang oleh jumhur ulama. 

d. Sertifikat rumah masih di tangan bank ketika rumah/KPR masih dalam 

proses angsuran, setelah semua angsuran selesai sertifikat diberikan kepada 

nasaah dan dibalik nama atas nama nasabah. 

e. Dalam praktreknya Bank BRI Syariah belum bisa dikatakan sepenuhnya 

murni syariah, karena msih ada akad yang belum sesuai dengan syariah dan 

juga masih bekerja sama dengan pihak-pihak atau lembaga konvensional. 

Disamping itu salah satu penyebab utama Bank Syariah belum bisa murni 
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syariah adalah karena Bank Syariah masih mengikut dan terikat kepada 

Bank Indonesia sehingga Bank Syariah harus mengikuti semua regulasi 

yang diterapkan oleh Bank Indonesia. 

B. Saran dan Rekomendasi 

1. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Perlunya penelitian lanjutan yang mendalam berkaitan dengan tema ini 

agar bisa mengetahui proses dan prosedur lebih mendalam lagi terkait 

pembiayaan murabahah yang ada di perbankan syariah agar lebih jelas dan 

transparan untuk meningkatkan kualitas kemurnian syariah dalam produk 

perbankan syariah. 

2. saran dan rekomendasi bagi Bank BRI Syariah Cabang Kendari 

a. perlunya mensosialisasikan dan menjelaskan akad-akad dan produk-produk 

yang ada di Bank BRI Syariah kepada masyarakat luas agar masyarakat 

lebih tau dan faham tentang istilah-istilah akad yang ada dalam Bank BRI 

Syariah. 

b. Dalam menerapkan uang muka, nasabah seharusnya membayar uang muka 

kepada bank bukan kepada developer dan juga bank telah membeli 

rumahnya terlebih dahulu sebelum akad murabahah di lakukan dengan 

nasabah, sehingga akad murabahahnya benar-benar murni murabahah. 

c. Kalau memang nasabah harus membayar uang muka kepada developer, 

maka akadnya seharusnya bukan akad muarabahah tapi akad musyarakah 

bisa juga menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. Karena nasabah 

telah memiliki modalnya sebesar 20%. Yang dibayarkan kepada developer. 
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d. Bank Syariah harus lebih transaparan lagi dalam hal mekanisme dan 

implementasi akad-akad syariah yang diterapkan di Bank Syariah baik 

kepada nasabah maupun kepada peneliti dari sivitas akademika, karena 

dalam Islam di haruskan ada transpansi dalam akad. 

e. Untuk menjaga kemurnian produk-produknya Bank Syariah seharusnya 

tidak bekerja sama dengan pihak-pihak konvensional seperti asuransi dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


