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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap data-data yang 

diperoleh maka dapat diambil beberapa simpulan: 

1. Bentuk Pembiayaan Paket Masa Depan di Bank BTPN Syariah cabang 

Banjarmasin adalah paket pembiayaan yang meliputi pembiayaan 

murabahah, tabungan wadiah, asuransi jiwa serta pelatihan untuk nasabah. 

Paket pembiayaan paket masa depan ada dua yaitu: 

a. Paket Pembiayaan + Pelatihan 3-5 juta, pengajuan yang ditujukan 

untuk calon nasabah yang telah memiliki usaha. 

b. Paket Pembiayaan + Pelatihan 1,5 – 3 juta, pengajuan yang ditujukan 

untuk calon nasabah yang belum memiliki atau rencana usaha. 

 

2. Mekanisme Pebiayaan Paket Masa Depan di Bank BTPN Syariah cabang 

Banjarmasin adalah pembiayaan dalam paket masa depan dimana calon-

calon nasabah menghubungi petugas bank, setelah itu petugas bank 

melakukan wawancara dan survei dirumah calon-calon nasabah serta 

tempat usaha calon-calon nasabah, setelah itu calon-calon nasabah 

mengikuti pelatihan dasar keanggotaan selama lima hari berturut-turut, 

setelah proses pengajuan pembiayaan, setelah itu tinggal menunggu 

penyerahan uang pembiayaan selama kurang lebih satu minggu, saatnya 

nasabah melakukan akad pembiayaan, jumlah Pinjaman yang belum punya 
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usaha dan rencana untuk usaha adalah minimal Rp 1.000.000,00 – 

maksimal Rp 1.500.000,00 dan jumlah Pinjaman yang sudah punya usaha 

adalah minimal Rp 2.000.000,00 –  maksimal Rp 3.000.000,00, setelah 

melakukan penyerahan uang kurang lebih satu minggu petugas bank akan 

mendatangi tempat usaha nasabah untuk melakukan monitoring usaha 

apakah telah sesuai dengan yang di ajukan nasabah serta mengambil bukti 

pembelian barang keperluan usaha nasabah sejumlah dana yang di berikan. 

Sedangkan untuk pembayaran angsuran dilakukan setiap dua minggu 

sekali di rumah pertemuan rutin sentra. 

 

B. Saran 

1. Bagi Bank BTPN Syariah cabang Banjarmasin 

a. Bentuk pembiayaan paket masa depan hendaknya ditambah dan di 

maksimalkan anggaran pembiayaan dan pelatihannya. 

b. Mekanisme pembiayaan paket masa depan hendaknya dipermudah dan 

dipercepat proses penyerahan uangnya. 

2. Bagi mahasiswa dan praktisi di bidang perbankan syariah untuk dapat 

melakukan penelitian dengan aspek yang berbeda dan memberikan 

masukan/kontribusi pemikiran untuk perkembangan pengelolaan keuangan 

yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. 


