
 
 

 
 

BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah 

pada  Koperasi Syariah BMT itQan“, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan dibagian awal 

Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem pembiayaan murabahah pada BMT ItQan menggunakan sistem 

wakalah, dimana BMT itQan bukan sebagai penyedia barang melainkan 

sebagai penyedia dana. Pola pembiayaan menggunakan pola pembiayaan 

kumpulan dalam suatu Rembug Pusat, dimana setiap anggota diwajibkan 

hadir setiap minggu untuk menabung, mengajukan pembiayaan serta 

membayar anggsuran. Prosedur operasi dalam kaitannya dengan pembiayaan 

murabahah setiap calon penerima pembiayaan harus menjadi anggota BMT 

itQan sebelum dapat mengajukan dan menerima pembiayaan murabahah serta 

mengikuti kegiatan di dalam suatu Rembug Pusat.  

2. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap anggota kepada BMT 

itQan ialah jumlah pembiayaan pokok ditambah dengan margin dan ditambah 

dengan simpanan wajib. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan setiap 

anggota penerima pembiayaan besarannya 10% dari pembiayaan pokok yang 

diterima anggota yang meliputi biaya administrasi, simpanan investasi, wakaf, 

dan taawun. Setiap anggota yang membayar dan melunasi lebih cepat dari 

jatuh tempo, maka anggota tersebut berhak untuk mendapatkan 

muqasah/bonus.  

 



 
 

 
 

1.2 Saran 

Secara umum, mekanisme/prosedur operasi pembiayaan murabahah pada 

Koperasi Syariah BMT itQan sudah sangat baik. BMT itQan telah membantu dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat kalangan menengah khususnya para pelaku usaha 

kecil.   

Adapun saran dari penulis untuk Koperasi Syariah BMT itQan diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Untuk menghindari kelalaian para anggota dalam hal pembayaran angsuran, 

Center Manager sebagai petugas lapangan haruslah lebih teliti dalam 

melakukan Uji Kelayakan (UK) setiap anggotanya. Selain melakukan UK, 

berkomunikasi dengan anggota yang lain dalam satu rembug merupakan hal 

yang sangat penting apalagi untuk pembiayaan pertama. Dengan bertanya, 

Center Manager dapat mengetahui kondisi sebenarnya anggota calon 

penerima pembiayaan dari anggota lain apakah calon penerima pembiayaan 

layak atau tidak menerima pembiayaan dari BMT itQan.  

2. Karena menggunakan prinsip syariah, maka BMT itQan dalam penetapan 

margin (nisbah keuntungan) dan biaya-biaya yang dikeluarkan diharapkan 

sesuai dengan syariat islam, tidak memberatkan para anggota penerima 

pembiayaan meskipun para anggota telah setuju dengan margin yang telah 

ditetapkan dan diberitahukan sebelumnya. 

 


