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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan 

pada BSI KC Kendari A Silondae 2 maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal seperti 

nasabah yang mempunyai masalah kesehatan yang 

menyebabkan terganggunya angsuran tiap bulannya. 

Kemudian faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak 

dapat diidentifikasi seperti adanya wabah penyakit.  

2. BSI KC Kendari A Silondae 2 dalam meminimalisir 

pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C masih ada 

kekurangan dibeberapa aspek yaitu aspek character dan 

capacity. Seperti pada aspek penilaian character nasabah yang 

bersifat subjektif, sehingga diperlukan pengalaman dan 

perbaikan disetiap kesempatan oleh micro staff. Selanjutnya 

kesalahan yang terjadi biasanya terletak pada aspek penilaian 

capacity, kesalahan atau ketidaktepatan penilaian karena 

ketidakterbukaan nasabah dalam memberikan data dan karena 

kurangnya skill dan keterampilan yang dimiliki oleh pihak 

micro staff dalam melakukan penilaian. 

5.2  Saran-saran 

 Dengan selesainya penelitian yang dilakukan di BSI KC 

Kendari A Silondae 2, maka peneliti memberikan saran sebagai 

bahan pertimbangan anatara lain: 

1. Dalam melakukan penerapan prinsip 5C harus lebih teliti lagi 

agar tidak terjadi resiko-resiko pembiayaan bermasalah di 

kemudian hari. Akan lebih baiknya jika dalam melakukan 

analisis 5C pada pembiayaan mikro harus dilakukan dan lebih 

ketat dalam melakukan kelima analisis prinsip 5C tanpa 

memikirkan target yang telah diberikan sehingga tidak 

menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. 
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2. Perlu adanya training bagi para micro staff terkait penilaian 

nasabah menggunakan prinsip 5C dalam rangka peningkatan 

skill yang harus dilakukan dengan rutin. 

3. Untuk masalah pelayanan, penulis menyarankan untuk lebih 

diperhatikan dan ditingkatkan lagi karena pelayanan 

merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kepuasan 

dan loyalitas nasabah terhadap bank BSI KC Kendari A 

Silondae 2. 

4. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat membantu 

memberikan solusi dalam kehati-hatian untuk memberikan 

pembiayaan kepada calon nasabah. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature bagi peneliti 

yang selanjutnya. 

5.3  Limitasi Penelitian 

 Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada 

proses izin penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu 

penelitian pasti terdapat kekurangan dan banyaknya sebuah 

kelemahan. Salah satunya yaitu izin penelitian dari bank yang 

memakan waktu yang cukup lama untuk surat izin peneliti 

diterima, surat izin meneliti yang peneliti berikan pada bank sangat 

lama diterima yaitu dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan sejak 

surat diberikan pada bank hal tersebut menyebabkan peneliti 

terkendala untuk meneliti. Untuk menyelesaikan masalah ini, 

peneliti akhirnya mengkonfirmasi ulang pada pihak bank terkait 

izin meneliti yang akhirnya peneliti mendapatkan izin untuk 

meneliti di BSI KC Kendari A Silondae 2. 

  


