
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pada implementasi penetapan profit margin pembagiannya anatara nasabah 

dan BMT Untuk melakukan penetapan profit margin melakukan system 

dengan akad murabahah dan kisaran asumsi 50% BMT dan 50% nasabah. 

Dalam hal ini BMT Istiqomah Karangrejo tidak menetapkan margin 

keuntungan secara harian, melainkan secara bulanan. Hal ini dapat dilihat 

dari kebijakan dalam menentukan pembayaran angsuran yang telah 

ditetapkan presentase margin keuntungan perbulannya dan juga beberapa 

pilihan waktu pembayarannya. perhitungan magin keuntungan   secara   

bulanan,   maka   setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah   

pembiayaan   melakukan   pembayaran secara  angsuran. Tagihan  yang  

timbul  dari  transaksi  jual  beli  dan  atau sewa  berdasarkan akad  

murabahah disebut   sebagai   piutang.  

2. faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan profit margin yang pertama 

dilihat dari prinsip ekonomi biasanya dilihat dari faktor ekonomi dari calon 

nasabah pembiayaan, lalu yang keduan biasanya dilihat dari jangka waktu 

peminjaman tersebut, biasanya jangka waktu peminjaman biasanya 

menentukan margin yang tentukan. Dalam praktinya, proses penentuan 

 

90 



margin pada pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo sudah 

dilakukan sebagai mestinya dan tidak bertentangan pada prinsip syariah. 

Pada pembiayaan murabahah yang ada pada BMT Istiqomah Karangrejo 

mempunyai system angsuran yang ada tiga macam, BBA (Bai’ bi Tsaman 

‘Ajil), Murabahan plus dan murabahah murni. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran 

yang mungkin bermanfaat yaitu: 

1. Bagi Lembaga BMT Istiqomah Karangrejo 

Bagi lembaga keuangan syariah khususnya BMT Istiqomah Karangrejo 

promosi produk lebih maksimal supaya lembaga keuangan ini lebih 

maksimal dan meningkatkan numlah nasabah. Pihak managemen jugavharus 

bisan lebihmemperhatikan kondisi keunagn yang ada di BMT dan 

meningkatkan produktivitas sehingga pendapatan juga akan meningkat. 

2. Bagi akademik 

Peneliti ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumen bagi pihak kampus 

sebagai bahan acuan penelitian yang akan datatang dan hasil penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan. 

 

 

 



3. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliotian mendatang, penelitian ini dapat dilakukan tidak terbatas, 

selain itu juda dapat menggunakan variable-variabel yang lebih banyak dan 

variatif.  

 


