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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dijaelaskan pada Bab IV, 

maka dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah Cabang Kendari telah 

melaksanakan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Rahn Mikro, 

sebagai berikut: 

1. Proses penerapan manajemen risiko pada bank BNI Syariah menggunakan 

konsep sistem manajemen risiko (SMR) diferensial. Secara umum SMR 

mencakup: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan 

pengendalian risiko. Identifikasi risiko secara teknis menggunakan prinsip 

5C + 1S, pengukuran risiko berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia 

No. 13/13/PBI/2011 Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan 

digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan dan macet, pemantauan risiko secara teknis dilakukan dengan 

komunikasi yang massif pada nasabah dan pengendalian risiko secara 

teknis akan berlaku apabila adanya pembiayaan bermasalah dari bank BNI 

Syariah. 

2. Kendala implementasi manajemen risiko pembiayaan di bank BNI Syariah 

Cabang Kendari disebabkan: pertama, karakter nasabah yang lalai dalam 

menjalankan usahanya dan nasabah melanggar standar pengelolaan yang 

telah disepakati bersama bank. Kedua, kapasitas nasabah yang tidak 

mampu dalam mengelola usahanya sehingga tidak mampu menghasilkan 
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keuntungan dan cenderung mengalami penurunan yang tinggi. Ketiga, 

kondisi ekonomi yang tidak bisa diprediksi seperti bencana alam dan 

kebijakan pemerintah sehingga mengganggu stabilitas usaha nasabah. 

3. Solusi implementasi manajemen risiko pembiayaan di bank BNI Syariah 

Cabang Kendari dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat 

menunjang usaha dan meningkatkan kedisplinan kepada calon nasabah 

yang lalai dan kurang mengatur dalam menjalankan usaha. Sedangkan 

untuk mengatasi kendala implementasi manajemen risiko akibat bencana 

alam dan kebijakan pemerintah yang berubah bank BNI Syariah dengan 

reconditioning (memperbaharui kembali), rescheduling (menjadwal 

ulang), dan restructuring (mengatur kembali). 

Dari pembahasan hasil penelitian diatas, maka bank BNI Syariah Cabang 

Kendari telah menerapan manajemen risiko pembiayaan pada rahn mikro BNI 

Syariah Cabang Kendari dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah dengan 

berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 dan perubahannya 

PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian manajemen risiko pembiayan pada rahn 

mikro BNI Syariah Cabang Kendari ada beberapa saran yang diberikan peneliti 

antara lain: 

1. Bank BNI Syariah Cabang Kendari harus mempertahankan etos kerja yang 

telah diperhatikannya sebelum dan setelah memberikan pembiayaan 
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kepada nasabah karena identifikasi risiko yang tepat dalam memilah dan 

menentukan nasabah yang memohon pembiayaan sehingga 

menyelamatkanya dari pembiayaan masalah yang merupakan momok yang 

menakutkan bagi setiap bank. 

2. Bagi peneliti yang sama diharapkan memperjelas penerapan dari 

manajemen risiko pembiayaan pada aspek penggunaan akad, baik itu akad 

musyarakah maupun akad akad lain yang ada dalam bank BNI Syariah 

Cabang Kendari. 
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