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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.  Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembiayaan Haji iB Hasanah merupakan salah satu produk dari Bank BNI 

Syari’ah Cabang Semarang yang ditujukan bagi seluruh kalangan masyarakat 

yang mempunyai perencanaan untuk beribadah haji yang belum memiliki 

cukup dana, dan memiliki rekening Haji iB Hasanah. Pada dasarnya produk 

pembiayaan ini menggunakan akad ijarah dimana nasabah memberikan ujroh 

kepada pihak Bank atas jasa yang diberikan kepadanya. Manfaat yang dapat 

dirasakan oleh nasabah dari produk pembiayaan Haji iB Hasanah yaitu 

membantu meringankan dalam penyiapan dana untuk ibadah haji, dimana 

nasabah bisa mendapatkan porsi haji dengan cepat, meskipun dari dana 

mereka tidak mencukupi Pembayaran Biaya Perjalanan Haji (BPIH). 

Sehingga bisa daftar sebagai calon jama’ah haji ke Departemen Agama.  

2. Rukun dan syarat dalam pembiayaan Haji iB Hasanah dengan menggunakan 

akad ijarah di Bank BNI Syari’ah telah terpenuhi yakni dengan adanya pihak 

yang menyewakan (pihak I) dan pihak penyewa (pihak II). Dengan ijab dan 

qobul kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada unsur paksaan, dalam 

penyerahan tidak menimbulkan kerugian dan tidak ada unsur riba. 

 



62 

 

 

 

4.2. Saran 

Setelah melaksanakan praktek kerja lapangan di BNI Syari’ah Cabang 

Semarang penulis memiliki saran sebagai berikut: 

1. Perlunya sosialisasi lebih untuk produk pembiayaan Haji iB Hasanah 

kepada masyarakat. 

2. Menunjukkan kepada nasabah khususnya dan kepada masyarakat 

umumnya, bahwa BNI Syari’ah mengaplikkasikan operasional sesuai 

dengan prinsip syari’ah. 

3. Lebih gencar untuk mempromosikan produk pembiayaan Haji iB 

Hasanah. 

4.3. Penutup 

Akhirnya dengan berkat dan rahmat Allah SWT. Penulis mampu 

menyelesaikan tugas akhirnya. Namun penulis menyadari dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam 

penulisan, penggunaan bahasa maupun isinya. Hal ini merupakan kehilafan 

dan kelalaian penulis dankebenaran hanya pada Allah SWT saja. Karena 

itulah kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi 

untuk kesempurnaan tugas akhir ini. 

Akhir syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah SWT yang 

maha kuasa, selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada seluruh 

umat-Nya semoga kita selalu mendapatkan ridho-Nya, Amin. 

 


