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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Penerapan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan haji di BMT 

NU SEJAHTERA yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak 

BMT kepada anggota dan biaya sewa/ujrah system sewa yang dimiliki 

BMT dibebankan kepada anggota sebagai calon haji. Produk dana talangan 

haji di BMT NU Sejahtera adalah pembiayaan dengan menggunakan akad 

qardh wal ijarah yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka 

untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Dalam akad qardh, 

nasabah tidak dikenakan biaya administrasi. Akan tetapi, untuk 

menghindari Ibadah haji dengan cara berhutang, maka kewajiban nasabah 

adalah melunasi hutangnya sebelum keberangkatan haji. Pada saat penulis 

dalam proses penelitian, Pembiayaan Talangan Haji BMT dibuka untuk 

pemberangkatan haji tahun 2014. Talangan Haji yang disediakan adalah 

berupa dua jenis pinjaman. Jenis yang pertama berupa talangan qord 

sebesar Rp 25.000.000,- dengan ketentuan pelunasan talangan maksimal 

yang telah di tentukan oleh BMT sebelum tanggal terakhir pelunasan biaya 

haji. 

2. Risiko pembiayaan pada akad Qord Wal ijaroh yang di pergunakan untuk 

perjalanan ibadah haji pada BMT NU SEJAHTERA Mangkang dengan 

pelunasannya nasabah calon haji diberikan waktu maksimal 5 tahun, 
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pelunasan talangan dibayar oleh nasabah melalui rekening Tabungan, 

dengan ketentuan harus membayar dana ijaroh dan di BMT tidak terjadi 

resiko karena pada saat BMT memberikan dana terlebih dahulu nasabah 

membayar ijaroh-nya sebesar Rp 5.166.000 beserta administrasi  lainnya 

ketika nasabah tidak mampu membayar ke BMT artinya BMT tidak 

mempunyai kerugian ketika tidak mampu uang yang ada di Bank maka di 

tarik kembali oleh BMT jadi BMT memperoleh keuntungan dari ijaroh 

sebesar 3.750.000. karena syarat di bayar di muka. Namun BMT di dalam 

menangani Proses pembayaran keberangkatan ibadah haji juga tidak 

mengalami risiko /Hambatannya yaitu seperti nasabah tidak bisa melunasi 

dana pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji 

meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji. Karena calon anggota 

jamaah haji telah mempercayakan kepada BMT untuk membantu supaya 

anggotanya tidak mengalami hambatan dalam proses pembayaran ibadah 

haji tersebut. Akan tetapi dalam penggunaan produk  talangan haji juga 

masih memiliki kekurangan/hambatan pada produk dana talangan haji 

sendiri, yaitu masih ada masyarakat yang pro dan kontra, kurangnya 

dukungan dari para tokoh-tokoh, dan kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat. Dengan adanya isu-isu yang telah tersebar di masyarakat 

adanya penipuan gagalnya keberangkatan ibadah haji. Dalam hal ini bukan 

menjadi masalah buat BMT untuk membantu anggotanya supaya bisa 

berangkat ibadah haji. Dari data yang ada di KBIH peserta semuanya 

berhasil berangkat dan tidak ada yang mengalami kegagalan maupun risiko 
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yang di hadapi oleh BMT. Karena telah mematuhi prosedur yang telah ada 

dan calon jamaah haji tidak ada yang terkena tipu dalam artian jamaah haji 

berhasil berangkat semua. 

 

B. Saran  

a. Untuk ditingkatkan sosialisasi baik melalui media interpersonal (tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dll), perguruan tinggi dan promosi melalui 

media elektronik maupun media cetak. Sosialisasi ini diharapkan akan 

memberikan gambaran yang jelas mengenai produk dana talangan haji 

sehingga tidak terjadi pro dan kontra. 

b. Mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai perbankan syariah yang 

diharapkan  akan memberikan wawasan, keterampilan serta kualitas SDM 

yang dimiliki BMT NU SEJAHTERA. 

c. Pemasaran yang gencar terhadap produk-produk yang dimiliki BMT NU 

SEJAHTERA kantor operasional di Mangkang Semarang khususnya 

produk dana talangan haji. Serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah 

dengan cepat, nyaman, dan amanah. 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulilah atas segala pertolongan dari Allah SWTdan atas 

kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga  skripsi sebagai Tugas 

Akhirini dapat tersusun. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi 
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kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas skripsi ini memberikan manfaat 

bagi penulis pada khususnya dan pembaca padaumumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


