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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti membahas serta menganalisis Peran PT. BRISyariah KCP

Pasar Baru Dalam Mengoptimalkan Usaha Mikro, maka penulis dapat menarik

kesimpulan:

1. Peran PT. BRISyariah KCP Pasar Baru dalam mengoptimalkan usaha

mikro adalah dengan melakukan peningkatkan perekonomian di

Banjarmasin khususnya melalui produk mikro untuk menjangkau kalangan

menengah kebawah dalam mengatasi kendala permodalan usaha.

Kemudianmemberikan pemahaman dasar kepada para pelaku usaha mikro

agar bisa lebih memahami mekanisme produk dan para pelaku usaha

benar-benar memahami mekanisme produk tersebut. Beberapa tujuan bank

syariah yaitu :

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara

Islam, khususnya  muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar

terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha tersebut selain

dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif

terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi. Keadilan

ekonomi yang dimaksud adalah dengan jalan meratakan pendapatan
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melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat

besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membutuhkan

peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya

kemandirian usaha.

d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang

berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan

ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan

dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha

produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan

konsumen, program pengembangan modal kerja dan program

pengembangan usaha bersama.

e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank

syariah akan mampu manghindari pemanasan ekonomi diakibatkan

adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara

lembaga keuangan.

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank

non-syariah.1 Maksud dari ketergantungan umat islam tersebut adalah

kebanyakan dari muslim di Banjarmasin memilih memakai bank non

syariah karena kurangnya informasi yang didapat mengenai

keunggulan yang dimiliki bank syariah. Selain itu juga banyak
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masyarakat muslim yang tidak menyadari adanya praktik riba yang ada

di bank non syariah.

2. Dampak yang dirasakan para nasabah yang menggunakan produk mikro

25iB, 75iB dan 500iB yang dimiliki oleh PT.BRISyariah KCP Pasar Baru

dalam hal memberikan dukungan modal terutama bagi pengusaha mikro

untuk meningkatkan usahanya, dengan harapan setelah itu, usaha mereka

akan berjalan lebih lancar dan lebih besar. Terbukti dengan beberapa

nasabah yang diwawancarai mengatakan bahwa setelah mendapat

tambahan modal yang diberikan oleh PT. BRISyariah KCP Pasar Baru para

pelaku usaha merasa mengalami peningkatan usaha karena seluruh dana

yang didapatkan dari bantuan modal digunakan untuk menambah jumlah

barang yang dijual serta memperluas tempat usaha yang dimiliki. Selain itu

pihak PT. BRISyariah KCP Pasar Baru juga memberikan saran yang baik

untuk kemajuan usaha nasabahnya sehingga banyak nasabah yang setelah

menggunakan peminjaman modal melalui produk mikro di BRISyariah

KCP Pasar Baru mereka berkeinginan untuk menambah lagi jumlah modal

yang ingin dipinjam. Itu artinya dampak yang diberikan oleh PT.

BRISyariah KCP Pasar Baru memiliki hal yang positif.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pihak BRISyariah tidak hanya menggunakan akad

murābahah saja, tetapi menggunakan akad yang lain juga seperti akad

muḍhārabah.
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2. Disarankan kepada PT. BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin bisa lebih

sering lagi melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai produk-produk

mikro yang ada di BRISyariah KCP Pasar Baru agar pelaku usaha mikro yang

mempunyai permasalahan dalam segi permodalan lebih banyak yang bisa

terbantu.

3. Disarankan kepada pihak PT. BRISyariah KCP Pasar Baru agar lebih sering

melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk melihat potensi UMKM yang

dapat dibantu melalui produk mikro yang bukan hanya terpokus di daerah

ruang lingkup Pasar Baru saja tetapi juga di pasar-pasar lain yang ada di

Banjarmasin. Sehingga dapat membawa dampak yang signifikan dalam

membantu perekonomianmasyarakat.

4. Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar lebih banyak lagi menambah

jumlah nasabah mikro yang diwawancari dan lokasi penelitian yang lebih

besar. Sehingga dimungkinkan memberikan hasil penelitian yang lebih baik.


