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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Kendari MT Haryono 

Pada prosedur pembiayaan Modal Kerja hal pertama yang 

dilakukan oleh nasabah yaitu pengajuan permohonan pembiayaan, 

setelah data-data dan persyaratan lengkap dilakukan verifikasi 

dokumen nasabah, kemudian survei ke tempat nasabah. 

Selanjutnya tahap analisis pembiayaan dengan menggunakan 

analisis 5C yaitu (character, capital, capacity, collateral, condition 

of economic) untuk menganalisa calon nasabah yang melakukan 

pembiayaan apakah layak diterima atau tidak, kemudian 

dilanjutkan dengan pembayaran dana sebelum pencairan oleh 

nasabah, dilanjutkan dengan penentuan akad yang diterapkan, 

kemudian pencairan pembiayaan, setelah pencairan pembiayaan 

maka nasabah wajib membayar kewajibannya kepada bank sesuai 

tanggal yang ditentukan, kemudian saat pembiayaan berlangsung 

maka akan dilakukan monitoring pada nasabah yang melakukan 

pembiayaan untuk memantau usaha nasabah.  
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2. Akad dalam praktik pembiayaan modal kerja Di BSI KC Kendari 

MT Haryono 

Pelaksanaan pembiayaan modal kerja memiliki dua akad yang 

ditawarkan pada nasabah yaitu akad murabahah dan musyarakah. 

Namun dalam pelaksanaannya akad murabahah merupakan akad 

yang paling diminati oleh nasabah pada pembiayaan modal kerja. 

Pembiayaan modal kerja murabahah di BSI MT Haryono terlebih 

dahulu menggunakan akad wakalah (perwakilan) untuk pembelian 

barang nasabah kepada supplier atas nama bank, kemudian setelah 

akad wakalah berakhir dengan bukti pembelian barang nasabah 

dari supplier maka dilanjutkan dengan akad murabahah oleh bank 

dan nasabah. Dengan demikian, maka pelaksanaan pembiayaan 

modal kerja murabahah pada BSI KC Kendari MT Haryono sudah 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.04/DSN-MUI/IV/2000. 

3. Perkembangan Usaha Nasabah Setelah Mendapatkan Pembiayaan 

Modal Kerja Dari BSI KC Kendari MT Haryono 

Setelah nasabah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Kendari MT Haryono dapat dikatakan 

sangat membantu nasabah dalam penambaha modal usaha, stok 

modal kerjanya dan peningkatan pendapatan usaha nasabah, hal 

tersebut dapat terbukti dengan bertambahnya asset, serta usaha 

nasabah semakin besar dengan pengarahan yang efektif dan merata 

dari BSI KC MT Haryono terhadap usaha nasabah.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan 

saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan BSI KC Kendari MT 

Haryono sebagai berikut: 

1. BSI KC Kendari MT Haryono harus lebih teliti dalam memberikan 

pembiayaan modal kerja kepada nasabah dan memperhitungkan 

tingkat resiko yang akan diterima.  

2. BSI KC Kendari MT Haryono hendaknya lebih baik lagi dalam 

memberikan pengawasan nasabah menggunakan pembiayaan modal 

kerja tersebut sehingga benar-benar untuk kebutuhan modal kerja 

bukan kebutuhan konsumtif. 

5.3 Limitasi Penelitian    

Limitasi atau kelemahan dalam penelitian ini adalah pada 

proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian 

pasti terdapat kekurangan dan kelemahan, salah satunya adalah 

seperti dari sesi wawancara kepada responden penelitian ini yaitu 

pada nasabah pembiayaan modal kerja, terkadang pada saat peneliti 

memberikan pertanyaan responden tidak memahami pertanyaan, 

terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak sesuai 

dengan pertanyaan yang peneliti berikan, maka peneliti harus 

menjelaskan maksud dari pertanyaan peneliti tersebut sehingga bisa 

mendapatkan jawaban yang diinginkan. 


