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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang analisis persepsi nasabah terhadap 

pembiayaan Emas iB Hasanah, maka dapat diambil kesimpulan dibawah ini: 

1. Implementasi pembiayaan Emas iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo sebagai berikut : 

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan Pembiayaan atas kepemilikan 

emas, baik emas Antam ataupun emas Lokal. Alur pembiayaan Emas iB 

Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pertama, nasabah mengajukan permohonan Pembiayaan Emas iB 

Hasanah dengan menyampaikan data persyaratan administrasi, 

kemudian petugas bank melakukan analisa kemampuan nasabah 

melalui wawancara berdasarkan data yang disampaikan nasabah. 

b. Kedua, Bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan 

Mura>bah{ah, kemudian nasabah wajib membuka rekening Tabungan 

iB Hasanah dan menyetor uang muka yang dipersyaratkan.  

c. Ketiga, Bank melakukan pembelian emas melalui toko emas yang 

sudah bekerja sama dengan BNI Syariah sesuai kebutuhan nasabah, 

dan emas tersebut dijadikan jaminan oleh Bank. 
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d. Keempat, nasabah membayar kewajiban angsurannya ke bank sesuai 

jadwal angsuran yang tertera di akad. 

2. Persepsi Nasabah terhadap Pembiayaan Emas iB Hasanah di PT. Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo sebagai berikut: 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, analisis 

persepsi nasabah terhadap pembiayaan Emas iB Hasanah dilihat dari 

implementasi pembiayaan dapat disimpulkan sebagai berikut: Nasabah 

setuju dengan ketentuan urbun, persyaratan pembiayaan, dokumen yang 

diperlukan dalam mengajukan pembiayaan dan nasabah hanya tidak 

setuju dengan porsi margin pembiayaan Emas iB Hasanah yang 

ditetapkan oleh pihak Bank karena masih tergolong tinggi. 

 

 

B. Saran 

1. Hasil apapun yang telah diberikan oleh mahasiswa berdasarkan 

penelitian, hendaknya dapat menjadi salah satu acuan untuk 

pembenahan secara internal bagi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Sidoarjo. 

2. PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo hendaknya 

mempertahankan produk pembiayaan Emas iB Hasanah dengan 

membenahi strategi pemasarannya. 
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3. Perlu adanya pertimbangan terhadap penetapan porsi margin 

pembiayaan Emas iB Hasanah yang telah ditetapkan oleh pihak PT. 

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo. 


