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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pelaksanaan ketentuan bagi hasil usaha dengan akad syirkah menurut Imam

Syafi’i adalah setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan

berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian

secara sama sesuai porsi modal karena Syirkah dalam pandangan Imam Syafi’i

adalah syirkah komprehensif yang dalam akad syirkah itu semua anggota

sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama.

2. Pelaksanaan bagi hasil usaha pada pembiayaan dengan akad musyarakah di

BMT Beringharjo Cabang Bandung masing-masing pihak menerima

keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pada

ketentuan umum musyarakah di BMT Beringharjo, semua modal disatukan

untuk dijadikan modal proyekdan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik

modal baik BMT maupun nasabah berhak menentukan kebijakan usaha yang

dijalankan oleh pelaksana proyek.

3. Analisis pendapat Imam Syafi’i terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha akad

musyarakah di BMT Beringharjo Cabang Bandung telah sesuai. Hanya saja di

dalam pembagian kerugian, pihak BMT Beringharjo membebankan kepada

pihak mitra, jika ada kelalaian pada mitra. Jikalau tidak ditemukan kelalaian

pada mitra, BMT Beringharjo memberikan keringanan. Sedangkan dalam

konsep Imam Syafi’i tidak dijelaskan pihak mana yang bertanggung jawab

dalam kerugian tersebut.
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5.2. Saran

Dalam pembahasan ini penulis mengemukakan saran-saran dengan

harapan dapat membantu dan memberikan masukan untuk dapat mengoptimalkan

produk pembiayaan dengan akad musyarakah atau syirkah pada BMT Beringharjo

Cabang Bandung sebagai berikut :

1. Ketentuan bagi hasil syirkah menurut Imam Syafi’i yang menekankan pada

pembagian hasil usaha sesuai porsi modal, hal ini hendaknya menjadi bahan

pertimbangan manajemen BMT Beringharjo dalam mengaktualisasikan dan

mengimplementasikan ketentuan kerja sama dengan mitra usaha agar saling

menguntungkan diantara kedua belah pihak.

2. BMT Beringharjo Cabang Bandung hendaknya lebih menekankan pembagian

hasil usaha dari akad musyarkah sesuai porsi modal yang ditanam antara pihak

mitra usaha dengan BMT Beringharjo dengan lebih mempertegas aturan

mengenai pembagian akad syirkah, seperti kejelasan mengenai biaya-biaya

yang ditimbulkan dari akad syirkah tersebut.

3. Pihak manajemen BMT Beringharjo hendaknya tidak membebankan kerugian

hanya pada pihak mitra usaha saja, apabila kegiatan usaha dari akad syirkah

mengalami kerugian. Hal ini penting dilakukan demi kemaslahatan dan

penegakkan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi Islam. Karena pada konteks

ini, manajemen BMT telah mengalokasikan cadangan aktiva baik dari sisi

PPAP maupun profil risiko pembiayaan sebagai bentuk antisipasi dari

kerugian yang mungkin terjadi akibat penyaluran pembiayaan musyarakah

tersebut.
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