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BAB V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan  pada bab 

sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi jaminan akad musyarakah pada Bank Muamalah Cabang 

Kendari telah berjalan dengan baik dan lancar serta  berkesesuaian dengan 

aturan perbankan yang telah ada saat ini sebagaimana telah di jelaskan 

dalam Bab Bab sebelumnya.  

2. Implementasi jaminan akad musyarakah pada bank muamalah Cabang 

kendari di tinjau dari perspektif ekonomi Islam belum berkesesuaian 

dalam beberapa aspek. Adapun aspek-aspek yang di maksud adalah 

sebagai berikut:  

a. Pihak bank menentukan dan mematok jumlah besaran setoran bulanan 

yang harus disetor oleh nasabah kepada pihak bank setiap bulannya. 

b. Pihak bank menentukan dan mematok jumlah keuntungan yang akan 

didapatkannya dari jaminan akad musyarakah yang telah di sepakati. 

c. Pihak bank tidak ikut serta dalam pengelolaan modal yang di dapatkan 

oleh nasabah dalam menjalakan usahanya. 
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B. Saran 

Di bagian akhir Skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran 

yang merupakan hasil pemikiran konstruktif dari penulis sendiri, diantaranya: 

1. Perbankan  syariah merupakan salah satu solusi alternative masalah 

ekonomi baik itu bagi masyarakat dunia pada umumnya dan umat Islam 

pada khususnya atas berbagai masalah yang di hasilkan oleh perbankan 

konvensional yang berbasis bunga atau riba, olehnya itu butuh pengelolaan 

yang optimal dan efisien dari semua kalangan dan peran aktif umat Islam 

serta dukungan dari negara. 

2. Atas dasar pentingnya perbankan Syariah  dewasa ini dan nantinya 

sehingga di perlukan suatu upaya untuk menumbuh kembangkannya dalam 

gerak lajue konomi umat Islam dengan tetap berpegang teguh dengan 

syariat Islam, sehingga terjadi sinkronisasi antara  konsep dan 

pelaksanaannya dan terhindar dari hal-hal yang di haramkan dalam syariat 

Islam itu sendiri, sehingga Nampak jelas perbedaan dengan perbankan 

konvensional yang berbasis bunga atau riba yang merupakan cirri dan daya 

tarik utamanya. 

3. Untuk menjaga eksistensi dan konsistensi perbankan syariah dalam 

menciptakan kemajuan dan kemandirian ekonomi umat Islam khususnya 

di perlukan sebuah regulasi atau aturan yang lahir dari keseriusan Negara 

dalam mengakomodasi keinginan umat Islam untuk berpegang teguh 

dengan syariat Islam termasuk dalam masalah perbankan. 


