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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme 

Penyaluran Pembiayaan Investasi Dengan Menggunakan Akad Murabahah 

Pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Yogyakarta” adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembiayaan murabahah pada warung mikro BSM KCP Katamso 

Yogyakarta 

      Pembiayaan Investasi yang menggunakan akad murabahah yang 

disalurkan Warung Mikro BSM merupakan produk yang cukup diminati 

oleh nasabah. Hampir seluruh kalangan dapat mengajukan pembiayaan 

investasi ini baik pemohon wiraswasta dan pemohon yang bekerja sebagai 

pegawai tetap. Pembiayaan ini memiliki batas waktu dari satu sampai 

empat tahun dengan nilai pembiayaan mulai dari Rp 2.000.000 (dua juta 

rupiah) sampai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam mengajukan 

pembiayaan Investasi ini pemohon wajib mengisi dengan melengkapi 

berkas-berkas yang tercantum dalam formulir pengajuan pembiayaan 

Investasi yang telah diberikan oleh BSM.  

      Produk Pembiayaan Investasi BSM sudah menjadi salah satu produk 

yang mampu bersaing dengan ketat karena produk ini memiliki banyak 

kelebihan yang tentu saja menjadi bahan pertimbangan para calon nasabah 

dalam menentukan pilihan pengajuan Pembiayaan Investasi. 
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2. Analisa Pembiayaan Murabahah Warung Mikro BSM KCP Katamso 

Yogayakarta 

      Dalam proses analisa pembiayaan yang dilakukan oleh marketing 

Warung Mikro BSM KCP Katamso Yogyakarata, sudah dilakukan dengan 

baik, objektif dan penuh ketelitian sehingga dapat meminimalisir risiko 

pembiayaan macet. Dari hasil analisis, menunjukan bahwa nasabah 

memiliki potensi besar untuk memperoleh pembiayaan Investasi ini. 

 

4.2 SARAN 

Dari kedua kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Warung Mikro BSM KCP Katamso Yogyakarta diharapkan lebih 

menggiatkan lagi tentang informasi pembiayaan Investasi pada seluruh 

masyarakat Indonesia. hal ini dibutuhkan sekaligus membantu masyarakat 

Indonesia dalam mengatur keuangannya dan memiliki investasi jangka 

panjang. 

2. Jangka waktu pembiayaan diharapkan dapat ditambah lagi, karena produk 

pesaing rata-rata memiliki maksimal jangka waktu pembiayaan lima tahun 

sedangkan BSM hanya memiliki maksimal jangka waktu pembiayaan 

empat tahun. 

3. Marketing Warung Mikro BSM KCP Katamso Yogyakarta diharapkan 

tetap mempertahankan proses analisis 5C yang telah ditetapkan BSM 

Pusat. 

 


