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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

a.   Penerapan prinsip bagi hasil pada koperasi sahabat mandiri unit jasa 

keuangan syariah kota banjarmasin menggunakan akad penerapan prinsip 

bagi hasil syariah dimana keuntungan langsung di bagi dengan ketentuan 

berlaku. Sedangkan harapan dan kenyataan yang di rasakan nasabah 

terhadap penerapan produk tersebut terbagi menjadi dua yaitu : 

1) Harapan nasabah : 

 Perusahaan agar meninggikan harga bagi hasil yang di dapat 

nasabah, 

 Selain produk tabungan wadiah, diharapkan seperti pembiayaan 

lainnya menerapkan penerapan prinsip bagi hasil, 

 Untuk kedepannya sdm koperasi diminta yang lebih 

berpengalaman dengan produk yang ditawarkan, agar nantinya 

nasabah tidak lagi merasa canggung dengan apa yang diberikan. 

2) Kenyataan nasabah : 

 Harga bagi hasil yang di dapat masih rendah, 

 Hanya produk tabungan wadiah yang menerapkan prinsip bagi 

hasil, 
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 Kurangnya pengalaman profesional yang dimiliki sdm ketika 

menawarkan dan menjelaskan produk kepada nasabah. 

b.  Kendala yang dihadapi oleh koperasi sahabat mandiri unit jasa keuangan 

kota banjarmasin  dalam penerapan prinsip bagi hasil adalah faktor 

budaya (kebiasaan), dimana masih adanya anggapan bahwa keuntungan 

yang diperoleh nasabah sangat minim. Akan tetapi, apabila kita 

berpandangan kepada dasar aturan maka yang menjadi kendala tersebut 

adalah minimnya sumber daya manusia yang paham dengan pengetahuan 

serta profesionalnya dalam bidang manajerial. 

c.  Skema atau proses akad penerapan prinsip bagi hasil yang ditawarkan 

koperasi kepada nasabah terbagi menjadi dua yaitu : 

 Akad penerapan prinsi bagi hasil konvensional, 

 Akad penerapan prinsip bagi hasil syariah 

Akan tetapi, untuk akad yang digunakan untuk menawarkan produk 

kepada masyarakat yakni menggunakan akad penerapan prinsip bagi 

hasil syariah, dimana setiap bulannya nasabah akan mendapatkan 

keuntungan bagi hasil dari koperasi. 

 

B. SARAN 

1.   Kepada koperasi sahabat mandiri unit jasa keuangan syariah kota 

Banjarmasin 



47 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan melihat fakta-fakta yang 

telah terjadi, diharapkan koperasi sahabat mandiri unit jasa keuangan 

syariah kota banjarmasin dapat : 

a. Meninggikan harga bagi hasil antara nasabah dan perusahaan,  

b. Menjadikan semua produk yang ada di koperasi menggunakan 

penerapan prinsip bagi hasil, 

c. Menjalankan sumber daya manusia dengan ketentuan berlaku, 

d. Agar bisa menjalankan koperasi dengan kehati-hatian dan 

memberikan solusi kepada nasabah apabila terjadi kesalahpahaman 

dalam produk penerapan prinsip bagi hasil yang ditawarkan oleh 

koperasi. 

2.   Kepada nasabah koperasi 

Ada baiknya setiap produk yang ditawarkan bisa dipahami dulu sebelum 

membeli, jika tidak mengerti bertanya dengan yang mengerti, sehingga 

didapat koperasi itu sendiri yang bersifat kehati-hatian (sehat).  

3.   Kepada badan hukum 

Sebaiknya badan hukum menciptakan regulasi atau peraturan proses 

penerapan prinsip bagi hasil itu sendiri dengan sebenar-sebenarnya dan 

dijelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga lembaga keuangan non-bank 

tidak akan menyalahgunakan proses akad tersebut. 
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