
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan kerja praktik yang telah dilakukan oleh 

penulis, maka dapat penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bank Syariah Mandiri menjalankan aktivitas operasionalnya sesuai 

dengan prinsip syariah, tidak menggunakan sistem bunga melainkan 

sistem bagi hasil. Dalam pembiayaan mudharabah, Bank Syariah 

Mandiri berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana). Pembagian bagi 

hasil atas pembiayaan mudharabah, Bank Syariah Mandiri menerapkan 

perhitungan menggunakan metode revenue sharing, yaitu berdasarkan 

pendapatan yang didapatkan oleh mudharib (pengelola dana) sebelum 

dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan ketika menjalankan usaha 

atau proyek dalam menghasilkan pendapatan.   

2. Pengakuan pendapatan Bank Syariah Mandiri pada pembiayaan 

mudharabah diakui pada periode dimana penghasilan-penghasilan 

diperoleh, tanpa melihat kapan pembayaran atas pendapatan tersebut 

diterima (accrual basis). Dasar accrual basis ini, laba dari pembiayaan 

mudharabah diakui dalam periode selama kontrak/akad berjalan, beserta 

angsuran kewajiban pengelola dana. Pendapatan bagi hasil yang diterima 

oleh Bank Syariah Mandiri diakui sebesar bagian bank sesuai nisbah bagi 

hasil yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah ketika akad. 

3. Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan aktivitas operasional 

khususnya dalam pembiayaan mudharabah sudah menerapkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang 

Akuntansi Mudharabah.  



5.2  Saran  

Adapun saran-saran dari penulis untuk dijadikan bahan masukan yang 

berguna dan bermanfaat bagi Bank Syariah Mandiri KCP Setiabudi yaitu : 

1. Bank Syariah Mandiri hendaknya lebih banyak mensosialisasikan 

pembiayaan-pembiayaan yang ada, khusus’y pembiayaan mudharabah

karena sesuai dengan konsepnya yaitu sebagai bank syariah yang tidak 

menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Agar 

terciptanya keadilan dan kebersamaan dalam berusaha antara bank 

dengan nasabah.  

2. Pembiayaan mudharabah harus mendapatkan perhatian khusus karena 

pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bank penuh (100%) 

pada usaha atau proyek nasabah. Dengan lebih selektif lagi dalam 

memilih nasabah pembiayaan dan mengawasi usaha pengelola dana 

(mudharib). Jika tidak, maka akan merugikan bank misalnya seperti 

angsuran yang tidak lancar atau pendapatan bagi hasil yang tidak tertagih 

karena alasan pengelola dana (mudharib) usaha tidak lancar atau terjadi 

kerugian sehingga menyebabkan pendapatan bank yang rendah bahkan 

menjadikan bank mengalami kerugian. 


