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BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

a. Penerapan akad Qardh pada produk dana talangan haji di Bank BNI

Syariah yaitu berupa dana pinjaman yang dipinjamkan oleh pihak bank

kepada nasabah serta adanya biaya sewa/ujrah. Di Bank BNI Syariah

pembiayaan yang digunakan pada produk dana talangan haji adalah

dengan menggunakan akad Qardh dan Ijarah yang diberikan pihak Bank

kepada nasabah calon haji untuk mempermudah memperoleh nomor porsi

haji. Di Bank BNI Syariah dalam pencatatan Biaya Administrasinya tetap

tidak berdasarkan Jumlah Dana pinjaman Qardh tapi sudah ditetapkan oleh

bank sendiri seberapapun jumlah pinjaman nasabah.

b. Penerapan Ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan PSAK 107,

berdasarkan Fatwa DSN-MUI ijarah dalam Fee/Ujrah nya tidak sesuai

dengan yang diterapkan oleh BNI Syariah Pekanbaru dimana diBNI

Syariah Pekanbaru menghitung Ujrah nya berdasarkan jumlah pinjaman

Qardh sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI tidak berdasarkan jumlah dana

pinjaman Qardh. Berdasarkan PSAK 107 pencatatn Ujrah tidak sesuai juga

dengan praktek di Bank BNI Syariah Pekanbaru dimana ujrah nya harus

dibayar dimuka tanpa cicilan, di PSAK 107 pencatatannya cicilan perbulan

dengan dibagi rata.

c. Dalam sistem pelunasannya nasabah calon haji diberi jangka waktu sema 1

tahun, namun pada pelaksanaannya banyak terjadi hambatan diantaranya:
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banyaknya nasabah melakukan penunggakan, nasabah tidak bisa melunasi

angsuran, pembatalan pemberangkatan nasabah karena nasabah meninggal

dunia sebelum pemberangkatan ke tanah suci. Adapun hambatan pada

produk dana talangan haji ini diantaranya : adanya pro dan kontra dari para

ulama talangan haji ini, banyaknya masyarakat yang pro dan kontra

terhadap produk ini serta kurangnya sosialisasi pihak bank terhadap

masyarakat.

1.2 Saran

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada Bank

BNI Syariah Cabang Pekanbaru, antara lain :

a. Pencatatn Qardh yaitu biaya administrasi nya harusnya pihak bank bisa

mengikuti PSAK dimana jika pinjaman Qardh itu lebih kecil dari ini akan

membuat nasabah merasa rugi.

b. Bank syariah harus bisa lagi bisa menyesuaikan dengan Fatwa dan PSAK

agar pencatatnnya tidak merugikan nasabah. Dimana ujrahnya tidak sesuai

dengan syariah, begitupun pencatatan cicilan ujrahnya tanpa harus

membayar dimuka.

c. Bank harus bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, jangan sampai

nasabah merasa kecewa, serta gencarlah melakukan promosi iklan

mengenai produk haji ini agar masyarakat bisa lebih memahami dalam

proses peminjamannya.


