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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis di BMT 

Lisa Sejahtera Jepara, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya 

mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka dapat diambil 

simpulan bahwa:  

1. Setiap lembaga keuangan dalam pembiayaan pasti ada prosedur 

pembiayaan dalam akad. Prosedur Pembiayaan Qordlu Bi Syarti Rahni 

di BMT Lisa Sejahtera Jepara adalah terdiri dari sebagai berikut: 

a. Prosedur umum pembiayaan 

b. Ketentuan umum pembiayaan 

c. Persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan 

d. Prosedur mengajukan pembiayaan 

e. Prosedur survey 

f. Prosedur wawancara 

g. Prosedur analisa pembiayaan 

h. Pelaksanaan fungsi monitoring pembiayaan Qordlu Bi Syarti Rahni  

2. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah di BMT Lisa Sejahtera Jepara, diantaranya 

faktor yang berasal dari anggota maupun dari pihak BMT Lisa 

Sejahtera Jepara. Dari pihak anggota, terjadi karena kondisi usaha 

anggota pembiayaan sedang menurun, anggota kurang mampu 

mengelola usahanya, karakter dari anggota yang tidak baik, dan juga 

karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak BMT 

Lisa Sejahtera Jepara, terjadi karena kurang cermat dan teliti dalam 

menganalisa calon anggota pembiayaan, kurang lebih giat melakukan 

kunjungan atau sering tidak bertemu dengan nasabah ketika 

dikunjungi. 
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3. Dalam lembaga keuangan baik bank maupun non bank tidak jarang 

terjadi pasti selalu ada pembiayaan bermasalah. Upaya yang dilakukan 

BMT Lisa Sejahtera Jepara dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, 

diantaranya silaturrahmi atau kunjungan dengan memberikan surat 

undangan jika sudah jatuh tempo, melakukan musyawarah 

kekeluargaan tentang penyelesaian tersebut rescheduling (penjadwalan 

ulang), reconditioning (persyaratan kembali), jika nasabah sudah tidak 

mampu membayar angsuran dengan jalan satu-satunya penjualan 

agunan yang ditawarkan oleh pihak BMT kepada nasabah, jika dalam 

penjualan agunan harga barang masih ada sisa uang akan dikembalikan 

ke nasabah, dan penyelesaian terakhir  penyitaan jaminan atau melalui 

jalur hukum jika nasabah tidak ada tanggapan dan selalu menghindar. 

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata 

penelitian ini masih banyak keterbatasan penelitian, meliputi:  

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada obyek anggota yang 

bermasalah macet angsuran, yang berada di wilayah sekitar Jepara. 

2. Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga membuat penelitian ini    

kurang maksimal. 

3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam membuat dan menyusun 

tulisan ini sehingga perlu diuji kembali keandalannya untuk ke depan. 

4. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini sehingga 

membuat hasil kurang maksimal. 

5. Penelitian ini jauh dari sempurna, maka  untuk penelitian berikutnya      

diharapkan lebih baik dari sebelumnya 

 

      C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, adapun saran yang diberikan 

untuk kemajuan BMT Lisa Sejahtera Jepara meliputi: 
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1. Diharapkan BMT khususnya marketing pembiayaan agar lebih cermat 

dan teliti dalam menganalisa dan mencari informasi tentang calon 

anggota yang mengambil pembiayaan Qordlu Bi Syarti Rahni. 

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar ikut terjun ke lapangan 

bersama marketing dalam menganalisis anggota yang dalam pengajuan 

permohonan pembiayaan Qordlu Bi Syarti Rahni.  

3. Untuk akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh 

peneliti lain dengan subyek dan sudut pandang yang berbeda, tentunya 

yang terkait dengan tema skripsi ini. 

 

D. Penutup 

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, 

didasari niat dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. Dengan harapan semoga dapat memberi manfaat 

bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca.  

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih banyak terjadi kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu 

dengan segala kerendahan hati memohon para pembaca untuk memberi 

kritik yang bersifat konstruktif dan serta menerima saran, masukan dan 

solusi dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. 

Akhir kata peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga 

senantiasa mendapat balasan dari Allah SWT, Amin Ya Robbal Alamin…. 

 


