
BAB IV 

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN  

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang 

Implementasi  Produk Kafalah Terhadap Pembiayaan Multijasa Pada 

BTNSyariah, penulis dapat menyimpulkan bahwa :  

1. Produk Pembiayaan Multijasa mulai diperkenalkan oleh BTN Syariah 

kepadamasyarakat sejak tanggal 30 Juni 2010. Alasan adanya 

Pembiayaan Multijasa ini di pengaruhi oleh: Adanya Fatwa DSN No. 

44/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai Pembiayaan Multijasa dan melihat 

kebutuhan pasar. Pembiayaan Multijasa ini terdiri dari biaya 

pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan, biaya perjalanan 

wisata (termasuk umroh)  dan biaya jasa lainnya yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Pembiayaan Multijasa ini bertujuan untuk membantu 

dan meringankan biaya yang sedang dibutuhkan masyarakat terutama 

dalam bidang jasa. Dalam hal ini pembiayaan yang paling banyak 

diminati oleh nasabah maupun masyarakat adalah pembiayaan 

pernikahan dan perjalanan wisata (umroh). Dalam Pembiayaan 

Multijasa ini pihak BTN Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan 

Produk Kafalah Bil Ujrah, yang mana Bank  (pihak pertama) 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nasabah sebagai (pihak 

kedua). Selanjutnya pihak pertama yang telah bekerjasama dengan 
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pihak ketiga menjamin pihak kedua sesuai dengan permohonan yang 

diminta oleh nasabah. 

2. Pada BTN Syariah Pembiayaan dengan produk kafalah telah sesuai 

dengan Fatwa  DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan 

Multijasa, dan di awasi langsung oleh DPS . DPS bertugas mengawasi 

kegiatan usaha LKS  agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah 

yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah 

sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit 

Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal 

terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan 

DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan 

produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari 

DSN. 

4.2 SARAN  

  Dalam sebuah lembaga keuangan untuk mencapai peningkatan 

 jumlah syariah perlu dilakukan hal-hal berikut :  

1. Bagi Perusahaan  

a. Dalam menjalankan bisnis syariah ini perlu lebih ditingkatkan lagi 

upaya mensosialisasikan baik malalui media cetak maupun media 

elektronik dan melakukan kegiatan penyuluhan. 
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b. Dalam mensosialisasikan yang dilakukan mengenai produk 

pembiayaan harus lebih menyakinkan nasabah atau mitra bahwa 

margin berbeda dengan bank konvensional.  

c.  Pelayanan yang sudah ada diharapkan lebih ditingkatkan lagi 

dengan melakukan prinsip-prinsip bank syariah.  

d. Memperbanyak jumlah kantor pelayanan, agar lebih mudah 

dijangkau oleh nasabah atau masyarakat.  

2. Bagi masyarakat  

Sebaiknya nasabah atau mitra melakukan pembiayaan di BTN 

Syariah Cabang Pekanbaru karena Pembiayaan pada BTN Syariah 

aman dan diawasi oleh DPS guna menghindari bunga seperti yang 

ada di bank konvensional.  

 

 

 

 

 


