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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-

bab sebelumnya dari hasil strategi penanganan pembiayaan 

bermasalah pada pinjaman musiman (studi kasus pada 

KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan), maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan 

musiman bermasalah di KSPS BMT Logam Mulia 

Cabang Grobogan terdiri dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan aspek yang 

berasal dari dalam diri anggota yang antara lain 

meliputi peminjam kurang cakap, manajemen tidak 

baik atau kurang rapi, laporan keuangan tidak lengkap, 

penggunaan dana yang tidak sesuai dengan 

perencanaan, Perencanaan kurang matang, beberapa 

anggota ada yang menggunakan dana pinjaman, dana 

yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha 

dan kenakalan peminjam. Sedangkan faktor eksternal 

yang meliputi aspek pasar kurang mendukung, 

kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan 

pemerintah dan monitoring dari pihak BMT Logam 

Mulia Cabang Grobogan yang dilakukan kurang 

maksimal. 

2. Pembiayaan Bermasalah KSPS BMT Logam Mulia 

Cabang Grobogan mempunyai cara untuk 

menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang 

dikategorikan macet, BMT mempunyai langkah untuk 

penyelesaiannya dengan menerapkan cara-cara sebagai 

berikut: pemberitahuan melalui telepon kepada 

nasabah yang telat melakukan pembayaran akan diberi 

surat penagihan pertama, penagihan langsung, dan 

penagihan oleh pengurus “Managemen BMT”. 

3. Strategi penanganan pembiayaan musiman bermasalah 

di KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan 

meliputi empat tahap utama, yaitu melihat tingkat 

kemacetan pembiayaan jika angsuran mengalami 

tunggakan pihak BMT memberikan SP (Surat 
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Peringatan). reshceduling (penjadwalan kembali), 

reconditioning (persyaratan kembali), eksekusi 

(penyitaan barang jaminan). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang 

telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan 

saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan 

memperpanjang waktu penelitian. Dengan melakukan 

penelitian dalam jangka waktu yang lebih panjang 

diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang lebih 

jelas mengenai Strategi penanganan pembiayaan 

bermasalah pada pinjaman musiman (studi kasus pada 

KSPS BMT Logam Mulia Cabang Grobogan).  

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan juga 

memperhatikan strategi dari manajemen sumber daya 

manusia sehingga diketahui mengenai upaya 

penanganan pembiayaan bermasalah melalui sumber 

daya manusia.  

 

C. Penutup 

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji milik 

Allah SWT semata. Teriring panjat syukur kepada Allah 

SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia, menyadarkan 

penulis akan kekurangsempurnaan skripsi ini. Oleh karena 

itu, tegur sapa dan saran kritik yang konstruktif sangat 

penulis harapkan. Sebagai akhir kata, terbesit harapan 

semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi 

penulis sendiri di masa-masa yang akan datang. Amin Yaa 

Rabbal ’Alamin. 

 

 

 


