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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan pada Bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penilaian Karakter Nasabah yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Kendari sesuai dengan Standar Operasinal Prosedur (SOP). Penilaian

yang dilakukan dengan cara wawancara, Bank to bank informasion, survey

secara langsung pada jaminan dan usaha nasabah dan Pengecekan dengan

supplier. Untuk mengetahui gambaran mengenai karakter dari nasabah baik atau

tidaknya AO PT Bank BNI Syariah dengan cara melihat BI Checking, Trade

Checking nasabah, kejujuran nasabah ketika wawancara, histori nasabah, orang

terdekat nasabah, dan keadaan nasabah dilingkungan sekitar nasabah.

2. Penilaian Jaminan Nasabah yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Kendari sesuai dengan Standar Operasinal Prosedur (SOP). Penilaian

dilakukan dengan dua segi penilaian yaitu segi ekonomi dan segi yuridis.

Penilaian yang dilakukan dengan cara wawancara dan survey lapangan jaminan

nasabah yakni dengan mengecek secara langsung kondisi jaminan, perawatan

jaminan, jenis jaminan, digunakan untuk apa jaminan tersebut, lokasi jaminan,

luas jaminan apabila tanah, memiliki SHM dan untuk pegawai Swasta dan PNS

tidak dinilai jaminan berupa barang tetapi menggunakan SK pegawai dengan

melihat gaji pokok nasabah dan lain sebagainya.
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3. Penilaian Kelayakan Usaha yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor

Cabang Kendari sesuai dengan Standar Operasinal Prosedur (SOP). Penilaian

yang dilakukan melalui  beberapa aspek yakni aspek produksi, aspek pemasaran,

dan aspek legalitas usaha. Penilaian ketiga aspek tersebut dilakukan dengan on

the spot dan wawancara yang mana pada penilaian tersebut dilakukan dengan

melihat kondisi usaha nasabah, omset, keuntungan, penjualan, jumlah pegawai,

market pasar, kepemilikan usaha dan lainnya. Namun apabila nasabah dalam

pengajuan ini tidak memiliki usaha dengan kata lain nasabah tersebut adalah

seorang pegawai. Maka tidak dilakukan penilaian yang berkaitan dengan aspek

produksi, aspek pemasaran, dan aspek legal. Penilaian pembiayaan tersebut

dinilai dengan melihat gaji yang diterima nasabah dikurangi dengan biaya-biaya

rumah tangga, pendidikan dan lain-lain, yang kemudian didapat dari penghasilan

bersihnya.

4. Hasil penelitian menunjukan sesuai dengan latar belakang penelitian ditemukan

beberapa nasabah yang mengalami kredit macet dan kurang lancar

pembiayaannya. Namun lebih banyak nasabah yang lancar pembiayaannya

dibandingkan dengan nasabah yang tidak lancar atau macet.

5.2 Saran

Adapun saran penulis yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari harus berhati-hati dalam

menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh semua calon nasabah

yang akan mengajukan permohonan pembiayaan.
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2. PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari lebih  teliti dan cermat dalam

melakukan penilaian terkait Karakter Nasabah, Jaminan dan Kelayakan Usaha

nasabah dalam memberikan permohonan pembiayaan terhadap calon nasabah.

3. Untuk meminimalisir risiko dimasa yang akan datang pihak PT Bank BNI

Syariah Kantor Cabang Kendari Penilaian yang lebih ditekankan adalah

penilaian terhadap karakter nasabah yang tidak jujur guna mengurangi resiko

pembiayaan bermasalah.

4. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan tema yang sejenis

dapat menjadikan skripsi ini sebagai referensi dalam penelitiannya.

5. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dalam penulisan

penelitian ini.


