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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh 

penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di 

Kospin jasa Layanan Syari’ah Pemalang adalah adanya usaha 

dari anggota atau calon anggota yang mengalami masalah 

seperti mengalami kerugian, kehilangan bahan baku, gagal 

panen bagi petani. Kurang cakapnya anggota atau calon 

anggota yang melakukan usaha juga dapat mempengaruhi 

pembiayaan bermasalah ini, karena anggota atau calon 

anggota tidak mendapat hasil apa-apa dari usaha tersebut serta 

faktor lain yang sebelumnya tidak dianalisis. 

2. Penanganan pembiayaan bermasalah di Kospin Jasa Layanan 

Syari’ah Pemalang yaitu dengan cara Menghubungi 

anggota/calon anggota terlebih dahulu. Jika tidak ada respon 

maka pihak Kospin Jasa Layanan Syari’ah akan melakukan 

Kunjungan ke alamat tempat tinggal anggota atau calon 

anggota, selanjutnya pihak Kospin Jasa layanan Syariah 

Cabang Pemalang akan menawarkan penundaan pembayaran 

angsuran dan melakukan penjadwalan kembali maksimal 1 

minggu dari tanggal jatuh tempo pembayaran.  
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B. Saran-Saran 

1. Kospin Jasa Syariah harus terus menambah dan 

mengembangkan produk-produk pembiayaan lainnya, agar 

produk pembiayaan lebih beragam. 

2. Kospin Jasa Syariah Pemalang harus terus meningkatkan 

pembiayaannya agar dapat membantu perkembangan ekonomi 

masyarakat pada umumnya serta umat Muslim khususnya. 

3. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, diharapkan 

adanya kelonggaran waktu bagi anggota atau calon anggota 

yang mengalami keterlambatan pembayaran. Mengingat 

anggota/calon anggota yang terkadang mempunyai hal lain 

sehingga tidak dapat menyegerakan pembayaran angsuran 

pinjaman. Dalam hal ini tidak ada salahnya pihak Kospin jasa 

Syariah menerapkan sistem jemput bola kepada para anggota 

atau calon anggota yang melakukan pembiayaan perihal 

penarikan angsuran. 

 

C. Penutup 

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nyalah akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis 

menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan dan masih bersifat sederhana yang memungkinkan 

ditemukannya banyak kekurangan. 
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Hal ini tentu karena keterbatasan kemampuan penulis. 

Maka dari itu saran serta kritik yang membangun dari semua 

pihak penulis harapkan. Akhirnya penulis sangat berharap semoga 

skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan 

menjadi kontribusi bagi dunia keilmuan. Amin ya robbal’alamin. 


