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BAB IV 

PENUTUP 

 

 
IV.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai tabungan 

BNI,Baitullah/iB/Hasanah produk]PT. Bank9BNI9Syariah dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Persyaratan pembukaan rekening BNI Baitullah iB Hasanah sama seperti 

pembukaan rekening tabungan lainnya. Hanya saja yang membedakan 

yaitu nasabah harus kembali lagi ke bank pembuka rekening untuk 

validasi. 

2. Tabungan BNI.Baitullah,iB,Hasanah digunakan sebagai sarana untuk 

keberangkatan haji dan umrah dan mendapatkan kepastian??porsi 

keberangkatan ibadah?haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah juga dapat 

dijalani oleh orang dewasa dan anak-anak. 

3. Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah terhubung dengan Sistem 

Komputerisasi@Haji@Terpadu (SISKOHAT) di Departemen Agama 

(DEPAG) setempat untuk lebih mudah<.mendapatkan informasi 

mengenai nomor porsi haji. 

4. Selain itu, nasabah juga bisa mendapatan harga keberangkatan umrah 

lebih murah karena adanya promo dari kerjasama travel agent dan bank 

BNI Syariah. 

5. Lalu, kartu ATM BNI Baitullah iB Hasanah juga dapat digunakan untuk 

transaksi di tanah air Indonesia. Jika nasabah atau calon jemaah 

membatalkan keberangkatan, maka dana akan kembali ke rekening BNI 

Baitullah iB Hasanah atas nama nasabah yang mendaftar sebagai calon 

jemaah haji dan umrah. 

6. Nasabah atau calon jemaah juga lebih mudah mendapatkan informasi 

kepastian untuk melunasi pembayaran haji karena bank tersambung 

dengan SistemKomputerisasi.Haji Terpadu (SISKOHAT) di/Departemen 

Agama (DEPAG). 
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7. Diberikan layanan sistem autodebet pada rekening tabungan BNI Syariah 

jenis lainnya untuk membayar setoran ke rekening BNI Baitullah iB 

Hasanah. 

 

 

IV.2 Saran 

PT. Bank BNI Syariah secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, namun 

dalam produk BNI Baitullah iB Hasanah masih kurang memberikan fasilitas. Untuk 

fasilitas hanya dapat memilih sistem autodebet setoran dan belum bisa 

menggunakan BNI e-banking. Alangkah baiknya jika disediakan pilihan e-banking 

karena tabungan/BNI Baitullah iBPHasanah/dapat digunakan di Indonesia 

sehingga dapat memudahkan masyarakatnya juga agar tidak perlu membuat jenis 

rekening tabungan lainnya jika sewaktu-waktu selesai pergi dari ibadah haji/umrah 

ataupun pembatalan keberangkatan. 
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