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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa permasalah yag ada pada lapangan itu 

menujukkan sangat baik dan sehingga dapat disimpulkan: 

1. Manajemen pengelolaan biaya ibadah haji yang telah dilakukan oleh Bank 

BNI Syariah  hanya mencakup dan fokus pada Pelayanan Ibadah Haji, 

yaitu Pendaftaran Ibadah Haji dan Biaya Pelayananan Ibadah Haji (BPIH) 

kepada calon jama’ah haji mampu Adanya pengoptimalisasi fungsi 

pengelolaan dana, dapat memberikan manfaat bagi impian masyarakat 

pada perekonomi yang kita saksikan sekarang ini.   

2. Keuntungan Calon Jama’ah Haji terhadap Bank BNI Syariah dalam 

manajemen pengelolaan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji di Kota Kendari 

Yaitu:  

a. Memberikan pelayanan terbaik dalam menyelesaikan masalah 

keuangan termasuk memberangkatkan haji dan Umrah untuk 

masyarakat yang ingin beribadah haji. 

b. Memberikan suatu bantuan berupa materil atau non materil untuk 

kepada fakir miskin dan anak yatim terkait masalah keuangan haji 

3. Faktor – Faktor  yang mempengaruhi pelayanan dalam ibadah haji yaitu 

faktor pendukung merupakan segala aspek yang berada dalam suatu 

lembaga pelayanan dapat terbantu dalam segala hal. Sedangkan faktor 

menghambat merupakan faktor – faktor yang sesuatu hal dari luar yang 

dapat mempengaruhi kegiatan pelayanan. 

B. Saran. 

Berdasarkan Kesimpulan di atas mengungkapkan bahwa adanya peranan 

Bank BNI Syariah terhadap Biaya pelasanaan ibadah haji memang sangat penting 

dan membantu dari pihak kementerian agama dan para calon jamaah haji. Bank 

dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pengelolaan dana biaya ibadah haji harus 

lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pengelolaan dana ibadah haji 

sehingga lebih bisa terselesaikan terhadap kendala –kendala yang terjadi di proses 

pelayanan bagi calon jamaah haji. Pihak Bank BNI Syariah perlu terobosan 
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produk baru terkait biaya pelaksanaan ibadah haji yaitu sistem aplikasi 

pendaftaran dan pembayaran ibadah haji dan langsung terbit surat rekomendasi 

terbitnya nomor validasi haji bukan hanya itu saja Pihak Bank Memberikan Ide 

untuk kementerian agama perlu ada sistem pengembangan supaya masyarakat 

bisa mendapatkan kemudahan dalam pendaftaran ibadah haji. 


