
51 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang Mekanisme Pembiayaan Produk Flexi 

iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik pembiayaan produk Flexi iB Hasanah di BNI Syariah Kantor 

Cabang Semarang meliputi akad yang digunakan adalah akad jual beli atau 

murabahah, sasaran pembiayaan ditujukan untuk pegawai atau karyawan aktif 

dengan usia minimal 21 tahun dan mempunyai masa kerja minimal 3 tahun 

sebagai pegawai tetap, keuntungan dalam pembiayaan Flexi iB Hasanah 

berbentuk margin penjualan yang sudah ternasuk harga penjualan, 

pembayaran harga barang dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu 

sampai dengan 5 tahun dan memungkinkan adanya jaminan berupa asli SK 

pengangkatan terakhir, asli Taspen, asli Ijasah, diantara ketiga itu hanya 

memilih salah satu. 

2. Mekanisme dan prosedur pembiayaan produk Flexi iB Hasanah pada BNI 

Syariah Kantor Cabang Semarang dapat dilakukan dengan cara, nasabah 

pemohon pembiayaan yang merupakan pegawai salah satu perusahaan yang 

bekerja sama dengan BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dan memiliki 

rekening tabungan syariah plus mengisi formulir aplikasi dengan 
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melampirkan dokumen pernyataan yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah 

Kantor Cabang Semarang disertai perlengkapan akad perjanjian pembiayaan, 

kemudian pegawai bank akan melakukan verifikasi atas kebenaran data 

nasabah pemohon dan menentukan apakah pemohon nasabah tersebut 

disetujui atau tidak. 

B.  Saran  

1. Hasil apapun yang diekspose oleh para mahasiswa hendaknya dapat menjadi 

satu acuan pembenahan secara internal bagi BNI Syariah Kantor Cabang 

Semarang. 

2. BNI Syariah Kantor Cabang Semarang hendaklah mempertahankan produk-

produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah agar tetap berada dalam 

keadaan sehat. 

3. Perlu adanya pelatihan dan pembekalan ilmu mengenai lembaga keuangan 

syariah kepada karyawan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas 

karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dan peningkatan kinerja 

karyawan dalam pengedepanan hubungan kemitraan dengan nasabah. 

4. Evaluasai secara rutinitas terhadap keberhasilan strategi yang telah digunakan 

sehingga seluruh kebijakan dapat terpantau dan terencana dengan tetap 

mengacu pada sistem syariah. 

C. Penutup    

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas 
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akhit ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini penulis 

masih banyak kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan kemampuan yang 

dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat 

diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. 

Akhirnya penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan 

memberikan dorongan semangat kepada penulis selama penyusunan tugas akhir 

ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


