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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulislakukan di Bank 

Syariah KC Kendari MT Haryono, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulansebagai berikut: 

1. Jenis-jenis pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KC 

Kendari MT Haryono yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan 

konsumtif. Dimana pembiayaan produktif adalah proses 

pembiayaan yang diperuntukan untuk investasi, tapi investasi itu 

menghasilkan, maupun pembiayaan modal kerja dimana modal 

kerja itu dipakai untuk penambahan stok untuk diputar kembali 

dan menghasilkan. Sedangkan pembiayaan konsumtif 

diperuntukan bagi pegawai, maupun pengusaha yang 

pembiayaannya untuk di pakai sendiri.  

2. Faktor-faktor pembiayaan berpotensi bermasalah di Bank Syariah 

KC Kendari Dimana penyebab pembiayaan bermasalah pada 

produk griya hasanah disebabkan dua faktor yang pertama faktor 

internal atau faktor karakter nasabah yang mempunyai 

kempampuan membayar tapi tidak mau bayardan yang kedua 

faktor eksternal atau faktor usaha pendapatan menurun sehingga 

tidak tidak punya kemampuan membayar.  

3. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah 

Indonesia KC Kendari MT Haryono yaitu: 

a. Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada 

nasabah yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa 

pembayaran pembiayaanya akan memasuki waktu jatuh 

tempo. 

b. Pemberiansuratperingatanatausuratteguran.  

c. Restrukturisasi terdiri dari Penjadwalan kembali 

(Reschedulling), Persyaratan kembali (reconditioning), dan 

Penataan kembali (restructuring). 

d. Jaminan di Lelang, dilakukan oleh pihak bank jika nasabah 

kabur dan tidak mau menjual sukarela jaminan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak bank akan 
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melelang jaminan nasabah dan menunggu keputusan 

pengadilan agama. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan 

saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya 

yaitu: 

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono 

hendaknya lebih teliti dalam menganalisis calon nasabah dengan 

cara melakukan pemeriksaan data nasabah, serta melakukan 

pendampingan pengawasan agar jika terjadi pembiayaan 

bermasalah dapat terdeteksi sejak dini. Kemudian pihak bank 

hendaknya melakukan pendekatan persuasif pada nasabah dengan 

cara mengingatkan kepada nasabah untuk menyelesaikan 

kewajibannya. 

2. Bagi masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan hendaknya 

mempersiapkan syarat-syarat pengajuan pembiayaan dan mengisi 

data sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya agar tidak 

menimbulkan masalah di kemudian hari. 

3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

literature, dapat menambah wawasan serta mendukung penelitian 

selanjutnya.  

5.3 Limitasi 

Limitasi atau kelemahan dalam pelaksanaan penelitian yang telah 

dilakukan pasti memiliki keterbatasan.Peneliti menyadari bahwa 

dalam suatu penelitian pasti terdapat kelemahan dan kekurangan salah 

satunya adalah dari sesi wawancara.Sebelum melakukan wawancara 

peneliti terlebih dahulu menginformasikan atau menanyakan 

kesediaan kepada responden penelitian pada pegawai bank, terkadang 

pegawai bank sibuk sehingga peneliti menunggu waktu untuk bisa di 

wawancara.Kemudian kelemahan terletak dalam penelitian-penelitian 

(karya ilmiah) yang di analisis hanya beberapa saja dari sekian 

banyaknya artikel yang ditemukan. 

 

 

 

 


