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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat 

sharia compliance produk murabahah dalam persepsi anggota. Analisis yang 

telah dilakukan pasca pelaksanaan pengambilan data kepada para anggota BMT 

ItQan cabang Padasuka, khususnya anggota pembiayaan murabahah yang menjadi 

sampel ini menghasilkan kesimpulan dan jawaban-jawaban sebagai berikut; 

1. Implementasi akad murabahah di BMT ItQan yang bersumber dari 3 

informan yakni; regional senior manager, branch manager, dan DPS saat 

ini termasuk dalam kategori yang cukup baik. BMT ItQan dalam 

implementasi akad murabahahnya sudah jelas terdapat penjual, pembeli, 

harga, ijab qabul yang dimana sesuai dengan rukun jual beli murabahah, 

selain itu BMT ItQan sudah memberi tahu harga jual harga pokok kepada 

calon pembeli dan akad sudah bebas riba.  Namun meski begitu, ada 

beberapa poin yang dirasa masih kurang antara lain; (a) BMT ItQan belum 

menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah 

pembelian, (b) BMT ItQan belum menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, (c) objek jual beli.  

2. Persepsi anggota terhadap sharia compliance produk murabahah di BMT 

ItQan ini tergambar dari seberapa besar skor yang di dapat untuk BMT 

ItQan yang tidak memenuhi indikator-indikator sharia compliance yang 

tertera dalam kuesioner sebelumnya. Persepsi anggota terhadap sharia 

compliance produk murabahah di BMT ItQan berada dalam kategori yang 

baik. Hal ini terlihat dengan patuhnya BMT ItQan terhadap sharia 

compliance khususnya produk murabahah dalam kategori bebas maysir, 

gharar, riba dan zhalim, kategori barangnya yang tidak haram dan harga 

jual jelas dan tidak berubah selama akad. Ini semua menandakan bahwa 

anggota memahami pentingnya produk murabahah yang patuh terhadap 

sharia compliance. Meskipun begitu terdapat beberapa indikator yang 
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belum dapat dipenuhi BMT di produk murabahah dalam kepatuhannya 

kepada sharia compliance. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa 

implikasi baik secara teoritis maupun manajerial. Implikasi teoritis berkaitan 

dengan kontribusi hasil penelitian atas perkembangan teori dalam ilmu perbankan 

Islam dan muamalah khususnya pada kajian pengukuran tingkat sharia 

compliance produk murabahah. Gambaran tingkat sharia compliance produk 

murabahah di BMT ItQan ternyata memiliki skor yang baik, meskipun memiliki 

skor yang baik ternyata tidak menjamin sepenuhnya benar-benar patuh terhadap 

kepatuhan syariah dan akad murabahah-nya terimplementasi dengan baik. 

Temuan pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak patuhnya BMT ItQan 

terhadap sharia compliance disebabkan karena penentuan keuntungan, objek 

barang yang diperjualbelikan tidak jelas (gharar) dan mewakilkan (wakalah) 

pembeliannya, sementara barang yang akan dibeli pemohon bukan milik BMT 

ItQan yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Maka dari itu temuan ini 

memberikan implikasi manajerial bagi pihak BMT ItQan untuk melakukan 

negosiasi harga barang ketika akad telah dibuat sehingga pemohon bisa 

menentukan harga barang dan margin atau keuntungan untuk BMT. BMT sudah 

selayaknya menggunakan pola murabahah murni sesuai syariah yang dimana 

BMT akan memberikan barang yang dibutuhkan anggota bukan uangnya, 

sehingga tidak akan mengandung unsur gharar dan tidak mewakilkan (wakalah) 

pembeliannya, atau jikalau masih diwakalahkan maka seharusnya ketika akad 

pihak BMT akan meminta anggota untuk memilih barang yang di inginkan 

anggota kepada pihak ketiga yakni supplier, setelah anggota memilih barang 

maka pihak supplier mengirim barang tersebut, proses selanjutnya dilakukan 

perjanjian penjualan ke dua oleh pihak bank dan anggota atas barang tersebut 

untuk bank menjual barang tersebut kapda anggota beserta biaya dan keuntungan 

yang di sepakati oleh kedua belah pihak, harga dari barang tersebut ditangguhkan 
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dan tanggal pembayaran dijadwalkan seperti yang dimaksud Monzer Kahf dalam 

hybrid contract murabahah wal-wakalah.  

 Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai berikut: 

1. Bagi pimpinan BMT ItQan, diharapkan untuk kembali mengoreksi 

kinerjanya agar bisa benar-benar patuh terhadap sharia compliance, 

terutama poin poin yang harus diperhatikan adalah penentuan keuntungan, 

objek barang yang diperjualbelikan tidak jelas (gharar) dan mewakilkan 

(wakalah) pembeliannya, sementara barang yang akan dibeli pemohon 

bukan milik BMT ItQan yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. 

Adapun cara yang dapat dilakukan dalam poin penentuan keuntungan 

yakni pihak BMT ItQan melakukan negosiasi harga barang ketika akad 

telah dibuat sehingga pemohon bisa menentukan harga barang dan margin 

atau keuntungan untuk BMT, Pada poin objek barang yang 

diperjualbelikan tidak jelas (gharar) dan mewakilkan (wakalah) 

pembeliannya, sementara barang yang akan dibeli pemohon bukan milik 

BMT ItQan yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan yakni pihak BMT 

ItQan menggunakan murabahah murni sesuai syariah, yang dimana pihak 

BMT memberikan barang yang dibutuhkan anggota/pemohon bukan 

memberikan dana yang dibutuhkan. Pimpinan BMT diharapkan 

menerapkan esensi murabahah yang sudah digariskan oleh Al-Qur’an, 

hadist dan ijtima ulama melalui fatwa dewan syariah nasional majelis 

ulama Indonesia dalam kegiatan usahanya, khususnya akad murabahah 

agar dapat memberikan hasil yang optimal dan patuh terhadap sharia 

compliance. 

2. Bagi para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, untuk meneliti 

sharia compliance penggunana metode deskriptif kuantitatif sebaiknya 

peneliti tidak menggunakan bahasa yang sulit dalam kuesioner, karena 

tidak semua responden paham dengan pertanyaan yang dimaksud karena 

responden rata-rata dilatarbelakangi pendidikan yang menengah ke bawah 



85 

 

Feby Syahril Qudsi, 2017 
STUDI DESKRIPTIF SHARIA COMPLIANCE: PRODUK MURABAHAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

sehingga hasil kuesionernya tentang sharia compliance menurut persepsi 

responden bisa lebih maksimal hasilnya. 

3. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya dan para pembaca lainnya, diharapkan 

setelah menyimak penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan mampu 

membuka ide-ide lainnya untuk melakukan pendalaman terhadap tingkat 

sharia compliance produk murabahah di BMT ataupun di lembaga 

keuangan syariah lainnya yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan 

sharia compliance instansi, produk, operasional dan akad-akad dalam 

lembaga keuangan syariah di Indonesia.  

 


