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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik

kesimpulan yaitu:

1. Karakteristik individu yang terdiri atas jumlah tanggungan keluarga dan

tingkat pendidikan. Jumlah tanggungan keluarga memiliki hasil

signifikan dengan arah negatif, hal ini mendukung asumsi yang

menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota yang ditanggung

debitur akan menambah pengeluaran dalam keluarga. Selanjutnya tingkat

pendidikan tidak berpengaruh pada tingkat pengembalian pembiayaan.

Hal ini dikarenakan karakter seseorang untuk mengembalikan

pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan,

namun oleh faktor lain seperti adat istiadat/ budaya dari lingkungan

sekitar.

2. Karakteristik usaha yang terdiri atas omzet usaha dan lama usaha. Omzet

usaha memiliki hasil signifikan dengan arah positif hal ini mendukung

asumsi yang mengatakan bahwa semakin tinggi omzet yang diperoleh

maka tingkat pengembalian akan semakin lancar. Lama usaha tidak

berpengaruh terhadap tingkat pengembalian karena jenis usaha debitur

tidak membutuhkan banyak pengalaman.

3. Karakteristik pembiayaan terdiri atas jumlah pinjaman menunjukan hasil

signifikan dengan arah negatif terhadap tingkat pengembalian

pembiayaan. Semakin besar jumlah pembiayaan/ pinjaman nasabah maka

akan semakin kecil peluang nasabah dalam mengembalikan pembiayaan

secara lancar. Sedangkan jangka waktu pengembalian berpengaruh

positif terhadap tingkat pengembalian pembiayaan. Semakin lama jangka

waktu pengembalian maka tingkat pengembalian pembiayaan akan

semakin lancar karena meringankan beban angsuran yang harus

dibayarkan debitur.
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B. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang kemudian

dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan tersebut

antara lain:

1. Dalam penelitian ini jumlah responden yang masing-masing

berpartisipasi sangat terbatas sehingga hasil penelitian ini tidak

maksimal.

2. Penelitian ini merupakan metode survey, peneliti tidak melakukan

wawancara atau terlibat langsung dengan aktifitas responden, sehingga

kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang

dikumpulkan menggunakan instrumen tertulis.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka dapat

diharapkan beberapa hal sebagai berikut

1. Bagi pihak KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam memberikan

pinjaman pembiayaan harus melakukan analisis data berupa latar

belakang dari debitur untuk meyakinkan bahwa debitur layak diberikan

kepercayaan dalam menerima pinjaman.

2. Omzet usaha merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberian

pinjaman karena omzet usaha merupakan sumber utama pemilik usaha

untuk mengembalikan pinjamannya.

3. Dalam upaya menghindari resiko pembiayaan yang dapat terjadi maka

pihak BMT harus benar-benar melakukan analisis terhadap calon debitur

terutama terkait dengan jumlah tanggungan yang dimiliki debitur.

Semakin banyak anggota yang ditanggung oleh debitur maka akan

menambah pengeluaran keluarga, hal tersebut menjadi penyebab

terjadinya pembiayaan macet/ bermasalah.
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D. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan

skripsi ini. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

meskipun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan

keterbatasan kemampuan dan dangkalnya pengetahuan yang peneliti miliki.

Oleh karena itu, peneliti mengharap dengan rendah hati akan saran dan kritik

dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan

dan kesalahan, serta penulis berdo’a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis sendiri khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amiien ...
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