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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian diatas mengenai implementasi akad

mudharabah di Baitul maal Amanah Cabang Kendari pada bab sebelumnya, dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Akad mudharabah pada pembiayaan Mudharabah di BMT

Amanah Cabang Kendari sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

seperti :

a. Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan

karena tekanan satu pihak atau pihak lain.

b. Setiap akad wajib dilaksanakannya oleh para pihak sesuai dengan

kesepakatan yang diterapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama

terhindar dari cidera janji.

c. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan

secara cepat dan cermat.

d. BMT Amanah Cabang Kendari dalam memberikan pembiayaan modal

kerjanya memberikan batas waktu 1pengembalian 1 tahun dalam angsuran

bulanan dan jatuh tempo. Dengan jumlah pencairan dana antara 500 ribu hingga 1

juta, dengan nisbah keuntungan 70:30, 60:40, 50:50.

e. Pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di BMT Amanah

Cabang Kendari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada

fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad

mudharabah yang di mana, akad mudharabah adalah sistem kerja sama  yang
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dimana seseorang menyertakan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan

ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut)

dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan

kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalalian dari

mudharib. Dengan telah menghindari sifat-sifat gharar, maisir, haram, riba, dan

paksaan.

Selain itu prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di BMT Amanah

Cabang Kendari sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional N0:

07/DSN/MUI/IV/2000, nasabah mengelola dana dari pihak BMT Amanah dengan

keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dibagi antara kedua belah pihak

sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad, dan kerugian di tanggung oleh

pihak BMT Amanah cabang Kendari sepanjang tidak ada kelalaian dari nasabah.

B. Saran

Setelah ditarik dari hasil penelitian dan kesimpulan tentang implementasi

akad mudharabah di baitul maal (bmt) Amanah cabang Kendari maka beberapa

saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Walaupun akad mudharabah di BMT amanah Cabang Kendari sudah

diterapkan dengan baik, namun masih ada tetap diharapkan agar lebih

disempurnakan lagi dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam akad

mudharabah baik syarat dan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar

syariah.
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2. Diharapkan agar dalam proses pembiayaan mudharabah di BMT Amanah

Cabang Kendari lebih teliti dalam menyeleksi calon nasabah yang ingin

mengambil akad di BMT.

3. Pada bagian pembiayaan supaya ditambah SDM lagi untuk menangani

sosialisasi pembiayaan agar agar pembiayaan mudharabah dapat

mengalami peningkatan yang berkelanjutan.

4. Kepada pihak Koordinator BMT amanah cabang kendari agar selalu

melakukan inovasi produk unggulan agar lebih bersaing dengan lembaga

keuangan lainnya. Serta mengoptimalkan teknis operasional berdasarkan

prinsip syariah.

5. Kepada Staf dan karyawan,  supaya selalu menjaga komitmen terhadap

prinsip-prinsip syariah dalam mengembangkan BMT Amanah Cabang

Kendari.
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