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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Melalui penelitian yang telah dilakukan penulis di BPRS 

Gala Mitra Abadi Purwodadi dengan pembahasan dan hasil 

analisis yang telah dituangkan dalam bab per bab mengenai 

mekanisme pembiayaan haji dan umroh, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Mekanisme pembiayaan haji dan umroh di BPRS Galamitra 

Abaadi tidak jauh berbeda dengan mekanisme pembiayaan 

produk lain pada umumnya, yang membedakan adalah saat 

nasabah telah menerima dana pembiayaan, nasabah akan 

diantar ke kantor Departemen Agama setempat untuk 

pendaftaran haji dan umroh.  

2. Pembiayaan haji dan umroh di BPRS Gala Mitra Abadi 

Purwodadi dalam pelaksanaannya menggunakan akad ijarah 

atas jasa memudahkan nasabah yang masih kekurangan biaya 

untuk setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dan 

membantu nasabah mengurus pendaftaran agar terdaftar serta 

memperoleh porsi haji dan berangkat berdasarkan waktu yang 

telah ditentukan. Akad ijarah yang digunakan BPRS Gala 

Mitra Abadi Purwodadi dalam produk pembiayaan haji dan 

umroh telah sesuai Fatwa DSN–MUI No. 29/DSN-
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MUI/VI/2002, yang membolehkan bank menggunakan akad 

ijarah ataupun qardh.  

Akan tetapi perlu dibenahi kembali agar realisasi akad yang 

terdapat dalam fatwa dapat lebih sesuai dengan transaksi yang 

dilakukan, meskipun dalam fatwa membolehkan adanya 

penggunaan akad ijarah, karenatransaksi yang dilakukan lebih 

kepada meminjamkan dana untuk menalangi kekurangan 

biaya yang dimiliki nasabah, sehingga akan lebih sesuai jika 

penggunaan akad adalah qardh. Keterbatasan BPRS Gala 

Mitra Abadi untuk menggunakan akad qardh dalam produk 

pembiayaannya karena akad qardh yang merupakan akad 

dengan asas saling membantu dengan tujuan sosial sehingga 

tidak cocok jika di terapkan di perbankan syariah yang 

merupakan lembaga komersial.Sehingga Dewan Syariah 

Nasional perlu mencarikan formula yang tepat agar penerapan 

akad dapat sesuai syariah dan sama-sama menguntungkan 

bank mapun masyarakat. 

3. Keunggulan pembiayaan haji dan umroh di BPRS Gala Mitra 

Abadi Purwodadi antara lain: 

a. Pembiayaan haji dan umroh yang lebih fleksibel dengan 

pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 48 bulan. 

b. Paket haji dan umroh yang telah bekerja sama dengan biro 

haji dan umroh yang telah berijin dan terpecaya. 
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c. Dapat diangsur setelah jamaah selesai menyempurnakan 

ibadah umroh. 

d. Uang muka minimal 2,5 juta per jamaah (berlaku bagi 

produk pembiayaan umroh yang bekerja sama dengan 

biro travel umroh Patuna). 

e. Pemberian pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan 

kebutuhan nasabah (dapat berbentuk pembiayaan penuh, 

setengah, dll). 

f. Persyaratan mudah dan proses cepat. 

g. Cicilan tetap dan ringan. 

h. Fasilitas jemput bola dan pelayanan yang ramah. 

Hambatan produk ini adalah pembatalan haji karena tidak 

mampu membayar, pembatalan haji karena meninggal dunia, dan 

Rendahnya pemikiran masyarakat terkait pembiayaan haji dan 

umroh. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas, saran penulis 

adalah: 

1. Lebih gencar dalam mempromosikan produk pembiayaan haji 

dan umroh yang dimiliki BPRS Galamitra Abadi Purwodadi 

karena produk tersebut merupakan produk baru, sehingga 

belum banyak dikenal oleh khalayak umum. 
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2. Mengingat persaingan yang ketat antar Lembaga Keuangan 

Syariah, BPRS diharapkan dapat meningkatkan inovasi yang 

telah ada dan menciptakan inovasi baru yang mempunyai ciri 

khas dan paling berbeda dengan produk pembiayaan haji dan 

umroh dari bank-bank lain, agar masyarakat lebih tertarik 

untuk menggunakan produk pembiayaan haji dan umroh yang 

ada di BPRS.  

3. Memperbanyak jumlah kantor pelayanan, agar lebih mudah 

dijangkau oleh masyarakat.  

4. Perbanyak dan perluas relasi dengan biro-biro travel haji dan 

umroh dalam hal kerjasama agar segementasi pasar untuk 

produk pembiayaan haji dan umroh lebih menyeluruh. 

5. Perbaharui informasi yang ada di official web BPRS Gala 

Mitra Abadi Purwodadi, maksimakan promosi menggunakan 

interent, dan tingkatkan pelayanan yang ada. 

C. Penutup 

Demikian penyusunan dan penulisan Tugaas Akhir 

dengan judul “Menelaah Mekanisme Pembiayaan Haji dan Umroh 

di BPRS Galamitra Abadi Purwodadi” sebagai tugas guna 

melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (D3) 

dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.Puji syukur ke hadirat 

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi penulis 

untuk dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan baik. 
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Kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua 

pihak sangat diharapkan oleh penulis karena penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan.Kesempuan milih Allah SWT, manusia tempatnya 

khilaf, ketidaksempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir 

disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis. 

Harapan penulis semoga penulisan penulisan Tugas Akhir 

ini dapat bermanfaat, menambah wawasaan bagi pembaca pada 

umumnya dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian lain yang 

masih berkaitan dengan produk pembiayaan haji dan umroh pada 

khususnya. 

 


