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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan kerja praktik yang telah dilakukan oleh 

penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bank BNI Syariah dibentuk untuk mengembangkan layanan perbankan 

syariah di kelompok perusahaan Bank Negara Indonesia. BNI bertekad 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa 

menjadi kebanggan negara. Di dalam pelaksanaan operasional 

perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek 

syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai 

oleh KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui 

pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Salah satu 

produk pembiayaan di BNI Syariah yaitu produk pembiayaan 

Murabahah emas. BNI Syariah produk pembiayaan murabahah emas 

merupakan bentuk umum dari transaksi penjualan barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati 

.Lebih jelasnya merupakan akad jual/ beli antara bank dengan nasabah 

dimana bank membeli barang (emas) yang diperlukan nasabah dan 

menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam 

pembiayaan murabahah emas, Bank BNI Syariah berperan sebagai 

shahibul maal (pemilik dana). 

2. Bank BNI Syariah mengelompokkan pendapatan yang diperolehnya 

terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan operasional 

lainnya (fee base). Pendapatan yang diperoleh Bank BNI Syariah dari 

pembiayaan murabahah emas disebut pendapatan bagi hasil. Jumlah atas 

pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aktiva 

produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana 
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dan bank, dihitung secara proposional sesuai dengan alokasi dana 

nasabah dan bank yang dipakai dalam pembiayaan. Dari jumlah 

pendapatan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian 

dibagihasilkan kepada nasabah sebagai shahibuul ma’al (penyedia dana) 

dan mudharib (nasabah) sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah 

disepakati bersama sebelumnya. Bank memperoleh keuntungan dari 

pembiayaan murabahah emas berupa pendapatan marjin murabahah 

emas yang merupakan salah satu pendapatan operasi utama bank. 

Pendapatan dari hasil murabahah emas akan mempengaruhi total 

pendapatan yang akan diterima oleh bank. Pengakuan pendapatan pada 

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung dibedakan atas dua 

metode, yaitu Acrual Basic dan Cash Basic. Acrual Basic diakui saat 

diperoleh atau terjadi tanpa memperhatikan kapan pendapatan itu 

diterima atau diperoleh. Cash Basic diakui saat pendapatan itu diterima 

atau dibayarkan.  

3. Bank BNI Syariah dalam menjalankan aktifitas operasional perbankan 

khususnya dalam pembiayaan murabahah emas sudah menerapkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang 

Akuntansi Murabahah.  

 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran dari penulis untuk dijadikan bahan masukan yang 

semoga berguna dan bermanfaat bagi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung, 

yaitu : 

1. Pembiayaan murabahah emas salah satu faktor yang mempengaruhi 

pendapatan Bank. Untuk meningkatkan pendapatan di masa yang akan 

datang Bank diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, tidak hanya 

pada pembiayaan murabahah emas saja tetapi untuk keseluruhan 

pembiayaan seperti pembiayaan bagi hasil mudharabah, musyarakah, 

pembiayaan jual beli istishna, dan produk pembiayaan syariah yang 
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lainnya. Sehingga apabila terjadi penurunan pendapatan dari pembiayaan 

murabahah emas, pembiayaan syariah lainnya bisa menjadi penopang 

untuk masalah pendapatan di bank, dalam artian dapat juga menjadi 

kontribusi bagi penghasilan yang di terima bank.  

2. Bank BNI Syariah juga hendaknya lebih meningkatkan lagi untuk 

mensiosialisasikan produk pembiayaan yang ada di bank syariah, 

khususnya pembiayaan murabahah emas. Karena melihat kenyataannya 

masyarakat masih belum familiar dengan bank syariah. Dengan visi-misi 

yang dimiliki Bank BNI Syariah haruslah dapat menjadikan bank ini 

tertantang lagi untuk memajukan perbankan di Indonesia, menjadikan 

bank yang dapat bersaing dengan baik, bersih, dan jujur sesuai syariah 

Islam serta dapat diterima oleh masyarakat luas.  


