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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang 

mekanisme produk simpanan haji di BMT BUS cabang kendal penulis 

dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Mekanisme produk simpanan umrah dan haji di BMT BUS 

cabang kendal terdiri dari beberapa prosedur seperti : 

pembukaan rekening tabungan, penerimaan setoran simpanan, 

penarikan simpanan dan penutupan rekening. Simpanan 

anggota dalam rekening minimal Rp 25.500.000 agar bisa 

mendapatkan porsi haji.Sistem kerjanya telah sesuai dengan 

prinsip syariahyaitu wadiah yad dhamanah. Dalam fatwa DSN 

No.07/DSN-MUI/IV/2000 landasan hukum syariah Sesuai 

dengan al qur’an dan hadis yang telah dijelaskan dalam surat 

An-nisa’ ayat 29 dan hadis dari Ibnu Majjah. 

2. Analisis Mekanisme simpanan umrah dan haji di BMT BUS 

cabang kendal tidak serumit yang masyarakat bayangkan 

karena prosesnya dari pembukaan rekening tabungan, setoran 

simpanan, penarikan tabungan dan penutupan rekening 

tabungan. Semua prosedur tersebut telah sesuai dengan prinsip 

syariah jadi anggota dan masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk 

menyimpan dananya di BMT BUS cabang kendal khususnya 

pada simpanan haji karena BMT termasuk dalam koperasi dan 

sudah diatur dalam undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang 

Koperasi. 
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B. Saran 

1. BMT BUS cabang kendal sekiranya perlu menambah beberapa 

karyawan lagi  khususnya karyawan laki-laki dalam bagian 

marketing. 

2. BMT BUS cabang kendal perlu melakukan pendekatan yang lebih 

maksimal lagi kepada anggota-anggota dan masyarakat kemudian 

sosialisasi ke desa-desa maupun kecamatan untuk melakukan 

pemasaran produk-produk BMT BUS khususnya produk haji. 

3. BMT BUS cabang kendal perlu memperhatikan kepuasan 

anggotanya, baik anggota simpanan maupun anggota pembiayaan. 

C. Penutup 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan 

pada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikannya penyusunan 

Tugas Akhir ini dengan baik, sebagai bahan pelengkap untuk 

menyelesaikan studi di program Diploma III Perbankan Syariah. Penulis 

menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan kemampuan dan pengalaman penyusun.Namun, semoga 

dengan kekurangan tersebut menjadikan pengalaman untuk penulis agar 

lebih giat dalam menempuh ilmu lagi. 

 


