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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah peneliti 

paparkan, bahwa dapat ditarik kesimpulan yang berhubungan 

dengan “Strategi Pemberdayaan Anggota Non Performing 

Financing pada Masa Covid-19 di KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang Jepara”, sebagaimana berikut: 

1. Strategi pemberdayaan anggota pada masa Covid-19 di 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara. Pertama, 

mensosialisasikan peran anggota sebagai subjek, yang 

berperan sebagai aktor utama dan sebagai objek dalam 

pemanfaatan secara tepat, serta mampu meningkatkan 

kecakapan dalam pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan 

usahanya. Kedua, pihak KSPPS BERBAGI berbagai 

kegiatan dalam upaya pemberdayaan anggota secara 

lebih aspiratif, efektif, serta efisien. Ketiga, mobilisasi 

sumber daya manusia, seperti tenaga, pikiran dan 

kemampuan yang disesuaikan dengan keahlian anggota 

dengan semaksimal mungkin yang harus dilakukan pihak 

KSPPS BERBAGI. Keempat, memaksimalkan peran 

pemimpin KSPPS BERBAGI dalam memfasilitasi, 

mengatur dan memberi bantuan kepada anggota dan 

pihak terkait guna kelancaran penyelenggaraan program 

kegiatan pemberdayaan. Sedangkan pemberdayaan 

anggota yang dilakukan oleh pihak KSPPS BERBAGI 

dalam menyelesaikan serta menangani anggota 

pembiayaan dengan kualitas tidak lancar (bermasalah) 

atau non performing financing, diantaranya dilakukan 

kunjungan, pemberian perhatian yang lebih, pemberian 

motivasi, upaya pemihakan, monitoring, dan pembinaan 

kepada anggota.  

2. Upaya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara dalam 

mengatasi pembiayaan bermasalah pada masa Covid-19 

diantaranya melalui penjadwalan kembali 

(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), 

dan penataan kembali (restructuring). Sedangkan tahap 

terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah 

atau non performing financing yang dilakukan KSPPS 
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BERBAGI yaitu melalui eksesusi barang jaminan. 

Sedangkan faktor penyebab terjadinya non performing 

financing atau pembiayaan bermasalah berasal dari pihak 

KSPPS BERBAGI dan pihak anggota, kurangnya kehati-

hatian dalam melakukan survei awal dari pihak KSPPS 

dan adanya unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan 

dari anggota. Prinsip penilaian anggota yang menjadi 

pedoman bagi KSPPS BERBAGI yaitu prinsip penilaian 

5C, diantaranya Character, Capital, Capacity, 

Collateral, dan Condition.  

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan simpulan serta hasil penelitian yang telah 

disajikan oleh peneliti, kemudian peneliti menyampaikan 

masukan atau saran yang dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran yang bermanfaat kepada pihak terkait terhadap 

hasil penelitian ini. Saran yang dapat peneliti sampaikan, 

sebagaimana beikut: 

1. KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara di harapkan 

menambah sumber daya insasi (SDI) yang handal, 

profesional dan mempunyai pengetahuan tentang 

manajemen pemberdayaan anggota koperasi, sehingga 

kegiataan pemberdayaan anggota dapat berjalan optimal 

untuk kemaslahatan bersama. 

2. KSPPS Berkah Abadi Gemilang seharusnya memiliki 

sumber daya manusia pengawasan pembiayaan dan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah sendiri. 

3. Membangun kepercayaan diri yang tinggi dalam 

bersaing dengan lembaga keuangan syariah lain, serta 

memanfaatkan fasilitas secara maksimal untuk 

melakukan sosialisasi dan menambah daya tarik dalam 

kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana KSPPS 

BERBAGI kepada masyarakat di Kabupaten Jepara. 

4. Untuk penelitian yang akan datang di harap dapat 

mengkaji lebih dalam tentang KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang Jepara 

 

C. Penutup 

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang 

senantiasa menganugerahkan segenap rahmat, taufiq, dan 
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hidayah-Nya. Dengan demikian, peneliti dalam penulisan 

karya ilmiah ini mampu terselesaikan dengan baik. Shalawat 

serta salam tidak terlupa penulis haturkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW. Dalam penyusunan karya ilmiah 

yang dilakukan oleh penulis disadari betul atas banyaknya 

kekurangan dan keterbatasan dalam segi keilmuan maupun 

penulisan. Oleh sebab itu, dengan segala bentuk kerendahan 

hati penulis memohon kepada pembaca untuk menyampaikan 

kritik yang kontruktif dan saran yang bertujuam untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini sangat penulis 

harapkan. 

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak 

yang telah memberikan dukungan serta membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun materil. 

Semoga karya  ilmiah yang dihasilkan penulis ini dapat 

memberikan rmanfaat dan menambah pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca sehingga apa yang dilakukan peneliti 

menjadi bentuk amalan yang mendapat keberkahan dan 

mendapat ridho-Nya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

 

 

 

 

 


