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BAB IV 

PENUTUP  

4.1  Kesimpulan 

1) Upaya yang dilakukan BPRS SDM Kudus dalam meminimalisir 

timbulnya NPF (non performing financing) adalah melakukan usaha-usaha 

preventif / pencegahan, agar jumlah debitur maupun volume tunggakan 

(pokok pinjaman, margin/ bagi hasil yang diharapkan berikut kewajiban 

lainnya) senantiasa dapat ditekan seminimal mungkin sesuai dengan norma-

norma kesehatan bank dan peraturan yang berlaku. Usaha-usaha preventif 

ini meliputi penyempurnaan dokumentasi pembiayaan (surat-surat jaminan, 

akta perjanjian pembiayaan, korespondensi pembiayaan dan sebagainya), 

penelaahan pembiayaaan secara periodik. Melakukan koordinasi dan 

monitoring menyeluruh atas penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

Melakukan upaya penyelamatan atas dana bank yang tertanam dalam bentuk 

pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan usaha debitur yang 

berprospek cukup baik. 

2) Langkah – langkah yang diterapkan BPRS Saka Dana Mulia Kudus 

dalam Penyelesaian NPF (non performing financing ) adalah Melakukan 

restrukturisasi pembiayaan dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaiakan kewajibannya. Diantaranya dengan melakukan penjadwalan 

kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban 

nasabah atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu 

perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Penataan kembali 

(restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.  
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4.2  Saran 

1. Dalam menganalisa suatu nasabah hendaknya benar-benar menjalankan 

prisip kehati-hatian dan benar-benar mengetahui kondisi usaha yang 

dijalankan calon nasabah tersebut sesuai prinsip 5 C. 

2. Melakukan analisa pembiayaan secara menyeluruh secara adil tanpa ada 

unsur nepotisme. 

3. Meningkatakan inovatif produk yang sesuai syari’ah dan sesuai 

kebutuhan masyarakat. 

4. Hendaknya sebelum dilakukan penanda tanganan dan pencairan 

pembiayaan dilakukan doa dan penjelasan mengenai tanggung jawab 

nasabah, hal ini diharapkan mampu memberikan kesadaran dan 

menumbuhkan kesungguhan kepada nasabah mengenai tanggung jawab 

setelah mendapatkan pembiayaan. Dengan timbulnya kesadaran dari 

nasabah diharapkan berdampak positif terhadap semua pembiayaan yang 

diberikan.  

4.3. Penutup  

 Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tugas akhir ini. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih 

banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan pembaca 

memberikan koreksi demi perbaikan, penyempurnaan, dan pemanfaatan 

tugas akhir ini. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
proses penyusunan tugas akhir ini. 


