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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Prosedur pengelolaan pembiayaan murabahah bermasalah yang 

diterapkan BPRS Suriyah Semarang adalah dengan melakukan stategi 

penyelamatan yaitu : rescheduling, reconditioning, restructuring. Dari 

beberapa strategi tersebut, cara yang paling sering digunakan oleh BPRS 

Suriyah adalah rescheduling. Hal ini dikarenakan, penjadwalan kembali 

dianggap cara paling efektif untuk mendapatkan angsuran kembali dari 

nasabah. Meskipun waktu yang ditempuh akan semakin lama, dan 

perolehan angsuran tiap bulanpun semakin menurun tetapi cara ini 

dianggap lebih efektif. 

2. Adapun upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah pada 

BPRS Suriyah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menganalisis  kelayakan  calon nasabah suatu pembiayaan, BPRS 

Suriyah menggunakan prinsip 5C yaitu : Character, Capacity, 

Capital,Collateral, dan Condition of Economic.Dari prinsip-prinsip 

tersebut, BPRS Suriyah menekankan kepada prinsip Character dalam 

penilaian calon nasabah pembiayaan yang akan menerima dana dari 

BPRS Suriyah. 
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B. Saran-Saran 

Dalam proses analisa pengajuan pembiayaan, analis pembiayaan harus 

sangat berhati-hati dalam memeriksa keadaan calon nasabah dan kelengkapan 

dokumen beserta jaminannya. Data dan informasi yang diperoleh harus akurat 

dan tepat sebagai dasar pencairan pembiayaan. 

Pengawasan harus lebih dipertegas lagi, baik pengawasan terhadap 

nasabah atau terhadap intern bank sebagai upaya meminimalisir pembiayaan 

bermasalah. 

Pemberian sanksi kepada nasabah pembiayaan macet dapat diterapkan 

sebagai bukti ketegasan BPRS kepada nasabah, agar nasabah tidak 

menyepelehkan kewajibannya dalam mengembalikan dana BPRS yang sudah 

diberikan kepada nasabah. 

C. Penutup 

Dengan segala kerendahan penulis mengucapkan syukur 

alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan 

kelancaran bagi penulis untuk meyelesaikan tugas akhir ini. Penulis 

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga 

kekurangan ini bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik 

lagi. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi 

perbaikan tugas akhir ini dan selanjutnya. Semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, serta 

semoga mendapat ridho dari Allah SWT. Amiin ya rabbal ‘alamiin ...\ 


