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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah 

dikemukakan diawal Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Hal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS Ben salamah 

Abadi Purwodadi yang pertama adalah kurang tepatnya analisis yang 

dilakukan oleh Pihak BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, kedua 

kemampuan angsur nasabah menurun, ketiga penyaluran yang kurang 

jelas untuk apa pemberian pembiayaan tersebut. 

2. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi menangani pembiayaan 

bermasalah dengan cara menangani masalah-masalah yang ada dalam 

faktor internalnya terlebih dahulu kemudian faktot eksternalnya yaitu 

dengan menggunakan 3R, rescheduling (penjadwalan ulang), 

reconditioning (perubahan persyaratan), restructuring (penataan ulang). 

Dan untuk nasabah yang sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya 

BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi menggunakan cara eksekusi atau 

yang biasa disebut dengan pencairan jaminan. 
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B. SARAN 

Secara umum usaha di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi sudah 

banyak membantu program pembangunan nasional dalam hal perekonomian 

masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang berkelas ekonomi kecil seperti 

pedagang yang ada di wilayah BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi. Saran 

Penulis untuk BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi adalah sebagai berikut : 

1. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi harus mempertahankan produk-

produk yang ada yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Lebih selektif dalam menerima calon nasabah yang akan melakukan 

pembiayaan dan memeriksa jaminan dengan teliti. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengerti ilmu Ekonomi 

Islam khususnya Perbankan Syariah. 

4. Meningkatkan pelayanan yang tepat waktu dan menanamkan 

kepercayaan kapada nasabah BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, agar 

nasabah merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan 

khususnya pada pembiayaan murabahah. 

Bagi nasabah BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi : 

1. Nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan hendaknya selalu ada 

pemberitahuan jika tidak bisa membayar angsurannya kepada BPRS Ben 

Salamah Abadi Purwodadi, sehingga hubungan antara karyawan dan 

nasabah akan tetap terjaga. 
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C. PENUTUP 

Alhamdulillahhirobbil‘alamin, dengan mengucapkan rasa syukur 

yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, karena atas segala nikmat, 

rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari akan kekurangan dan 

ketidaksempurnaan dari penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, saran 

dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, 

guna perbaikan-perbaikan penulisan yang akandatang. Semoga Tugas Akhir 

ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca 

umumnya. 

Akhir kata, tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Akhirnya 

hanya kepada Allah SWT penulis dapat berserah diri dengan harapan 

mudah-mudahan akan mendapatkan hidayah dan taufiq-Nya. Aamiin ya 

Robbal ‘Aalamiin… 

 


