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 BAB IV 

          PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan akad rahn pada pembiayaan gadai 

emas di BNI Syariah semarang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Pembiayaan gadai emas pada BNI Syariah semarang meliputi, akad yang 

digunakan adalah akad rahn (gadai), qard (hutang), ijaroh (sewa) dimana pihak 

bank memberitahu harga taksiran emas beserta keuntungan yang disepakati 

oleh kedua beleh pihak baik itu dari pihak bank maupun pihak nasabah.  

1. Ada prosedur yang harus dilakukan pada calon nasabah untuk melakukan 

gadai emas. 

Dalam praktik pembiayaan gadai emas yang ada di BNI Syariah harus melalui 

beberapa tahap di antaranya : 

a.  Nasabah ajukan permohonan pembiayaan qard dan diserahkan agunannya. 

b. BNI Syariah memproses agunan, penaksiran barang dan berikan 

persetujuan berapa pembiayaan yang diberikan. 

c. BNI Syariah dan nasabah tandatangan akad pembiayaan gadai emas 

tercantum didalamnya akad qard (hutang), rahn (gadai), ijarah (sewa). 

d. BNI Syariah melakukan pencairan dana qard sesuai kesepakatan. 

e. Saat jatuh tempo nasabah mengembalikan dana qard+ujrah (upah) sesuai 

kesepakatan. 
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1.2 Saran 

1. Hasil apapun yang diekspos oleh para mahasiswa hendaknya dapat 

menjadi satu acuan pembenahan secara internal bagi BNI Syariah 

Semarang.  

2. BNI Syariah semarang hendaknya mempertahankan produk-produk yang 

sudah sesuai dengan syariah agar tetap berada dalam keadaan sehat. 

3. Perlu adanya pelatihan atau pembekalan ilmu mengenai lembaga keuangan 

syariah bagi karyawan BNI Syariah Semarang dalam rangka peningkatan 

mutu dan kualitas SDM dan peningkatan kinerja karyawaan dalam 

mengedepankan hubungan kemitraan dengan nasabah. 

4. Evaluasi secara rutinitas terhadap keberhasilan strategi yang telah 

digunakan sehingga seluruh kebijakan dapat terpantau dan terencana 

dengen teap mengacu pada sistem syariah.  

4.3  penutup  

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini 

masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh 

keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan kritik 

yang membangun penulis sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas 

akhir ini.  

Akhirnya penulisnya mohon maaf atas semua kesalahan dan 

menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 
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telah membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis selama 

penyusunan tugas akhir ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.  

 

 

 


