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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta:  

1. Akad pembiayaan musyarakah dibuat dalam suatu perjanjian baku, 

sehingga mitra hanya menyepakati akad yang telah dibuat BMT 

Beringharjo. Pada akad pembiayaan musyarakah terdapat ketentuan 

proyeksi bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarakah. Berdasarkan 

proyeksi bagi hasil tersebut mitra harus mengangsur atau 

mengembalikan modal ke BMT Beringharjo Yogyakarta. Adapun 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Pada praktiknya terdapat beberapa mitra yang dapat memenuhi 

proyeksi bagi hasil dan beberapa mitra tidak dapat memenuhi 

proyeksi bagi hasil sesuai dalam akad pembiayaan musyarakah. 

b. BMT Beringharjo akan melakukan eksekusi jaminan ketika mitra 

dalam waktu tertentu tidak mengangsur ke BMT Beringharjo. 

Praktiknya terdapat kendala yaitu benda bergerak yang dikuasai 

mitra hilang, karena kelalaian mitra. 
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c. Pada praktiknya BMT Beringharjo selalu memberikan 

kelonggaran waktu kepada mitra untuk mengangsur ke BMT 

Beringharjo. Hal ini terbukti dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah terdapat langkah seperti restructur, reschedule dan 

reconditioning. 

d. Pelaksanaannya BMT Beringharjo menuntut mitra membayar 

biaya penagihan karena mitra lalai dalam mengangsuran. BMT 

Beringharjo mengeluarkan surat peringatan untuk memberitahu 

kepada mitra agar membayar pinjaman di BMT Beringharjo 

Yogyakarta. Surat pemberitahuan dan  peringatan ini dilakukan 

sebanyak 2 kali, jika mitra tidak menanggapi maka mitra akan 

dinyatakan macet oleh BMT Beringharjo Yogyakarta.  

e. Pada pelaksanaannya memang jarang terjadi perselisihan antara 

pihak BMT Beringharjo dan mitra. Jika sampai terjadi perselisihan 

biasanya pihak BMT Beringharjo dan mitra akan bermusyawarah 

terlebih dahulu, akan tetapi jika kedua belah pihak tidak dapat 

menyelesaikan perselisihan. Pihak BMT Beringharjo dan mitra 

akan menyelesaikan melalui jalur hukum atau ke pengadilan. 

f. Pada akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

memantau keadaan mitra jika diperlukan. Pemantauan terhadap 

mitra terkadang dilakukan jika mitra sudah dinyatakan diragukan 

dan macet. Sedangkan BMT Beringharjo kurang memantau mitra 

dalam status diperhatikan atau kurang lancar. 
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2. Hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah antara 

lain 

a. Pembiayaan bermasalah 

Mitra tidak dapat mengangsur sesuai proyeksi bagi hasil dalam akad 

pembiayaan musyarakah yang ditetapkan oleh BMT Beringharjo 

Yogyakarta. 

b. Pembiayaan yang digunakan untuk keperluan lain 

Mitra yang tidak amanah. Hal ini disebabkan analisis pembiayaan 

kurang tepat menganlisis karakter mitra, sehingga menyebabkan 

pembiayaan digunakan untuk keperluan sehari-hari 

c. Mitra yang memanipulasi data 

Mitra tidak jujur terhadap BMT Beringharjo, sehingga terjadi 

pembiayaan bermasalah. Beberapa mitra yang melakukan manipulasi 

data terkait data pribadi. Mitra tersebut menggunakan identitas orang 

lain untuk mendapatkan pembiayaan. 

d. Pengikat jaminan yang lemah 

Beberapa benda jaminan saja yang didaftarkan jaminan fidusia atau 

diberi hak tanggungan. Pengikat jaminan yang masih lemah tersebut, 

mengakibatkan BMT Beringharjo merugi akibat benda jaminan yang 

hilang 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang 

pelaksanaan akad pembiayaan musyarokah di BMT Beringharjo Yogyakarta  

1. Bagi BMT Beringharjo Yogyakarta 

BMT Beringharjo Yogyakarta sebaiknya menyesuaiakan jumlah 

pembiayaan dan proyeksi bagi hasil sesuai kemampuan mitra. BMT 

Beringharjo Yogyakarta semestinya dalam memberikan pembiayaan 

musyarokah kepada mitra BMT Beringharjo lebih memantau 

perkembangan usaha mitra, sehingga BMT Beringharjo dapat mengetahui 

kondisi mitra. Selain itu juga dapat mencegah pembiayaan bermasalah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta. BMT Beringharjo perlu mengamankan 

semua benda bergerak dengan mendaftarkan dalam jaminan fidusia karena 

benda bergerak sangat rentan untuk dipindahtangankan. BMT Beringharjo 

Yogyakarta harus lebih tegas dan perlu memberikan teguran langsung 

kepada mitra yang tidak kooperatif, jika perlu menggunakan denda. BMT 

Beringharjo Yogyakarta perlu mencantumkan ketentuan tentang benda 

jaminan yang hilang dalam akad pembiayaan musyarokah, sehingga baik 

BMT Beringharjo Yogyakarta maupun mitra mempunyai tanggung jawab 

terhadap benda jaminan yang dikuasai oleh masing-masing pihak. Tiap 

kantor cabang BMT Beringharjo perlu mempunyai seorang yang bertugas 

menyelesaiakan pembiayaan bermasalah, sehingga BMT Beringharjo lebih 

efektif dan efisien dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. 
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2. Bagi Mitra BMT Beringharjo Yogyakarta 

Mitra BMT Beringharjo sebaiknya lebih teliti dalam membaca dan 

memahami isi dari akad pembiayaan musyarokah akan mengerti 

konsekuensi hukum. Mitra harus lebih terbuka dengan usahanya, serta 

melakukan pembukuan sehingga mitra mampu menghitung laba atau rugi 

dalam kurun waktu tertentu. Mitra daLam pembukuan menghitung laba 

rugi dan tentunya harus dipantau oleh BMT Beringharjo dalam pembukuan 

tersebut. 


