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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Analisis aspek 5C dan 1S (character, capacity, condition, capital, 

collateral dan syari’ah) pada pembiayaan murabahah sudah diterapkan 

dengan baik. Analisis aspek 5C dan 1S ini dilakukan sebelum pembiayaan 

dicairkan, dan dari analisis tersebut pihak KJKS Baituttamwil Tamzis 

Cabang PIW bisa memutuskan untuk menerima atau menolak pembiayaan 

murabahah yang diajukan anggota, karena lebih baik salah menolah dari 

pada salah menerima. Analisis aspek 5C dan 1S pada pembiayaan 

murabahah bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya 

pembiayaan macet. Dan setelah dilakukannya analisis aspek 5C dan 1S 

tersebut anggota lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar 

kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dan pihak 

Tamzis lebih percaya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. 

Pengawasanpun tetap dilakukan setelah pembiayaan tersebut dicairkan. 

Pengawasan dilakukan 1 minggu sekali bahkan dan setiap hari. 

Pengawasan dilakukan oleh Account Officer dan marketing atau kolektor. 

Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai anggota  
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apakah anggota memiliki masalah atau tidak dalam hal perekonomiannya 

yang nanti akan berdampak pada kemampuan bayar anggota. 

B. Saran 

1. KJKS Baituttamwil Tamzis harus selalu menerapkan aspek 5C dan 1S ( 

character, capacity, condition, capital, collateral dan syari’ah) sebagai 

prinsip kehati-hatian agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah 

yang ada di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosobo.  

2. Dengan adanya produk pembiayaan tentunya akan ada kemungkinan 

terjadinya permasalahan dalam pembiayaan yang tidak diinginkan, 

sebaiknya pihak Tamzis seperti Account Officer (AO), marketing atau 

kolektor dan pihak lainnya  melakukan analisis yang lebih tajam lagi dan 

relevan kepada anggota dan melakukan pengawasan lebih ketat untuk 

meminimalisir masalah yang timbul sedini mungkin. 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan kata syukur kepada Illahi Robbi maka telah 

selesailah tugas akhir hasil pemikir penulis, semoga apa yang sudah saya tulis 

ini dapat memberikam manfaat kepada kita semua. Namun penulis juga sadar 

bahwa apa yang telah penulis hasilkan yang telah ada ditangan para pembaca 

jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis membuka pintu selebar-

lebarnya kepada pembaca atas kritik dan sarannya demi terwujudnya tulisan 

yang lebih baik. 


