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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya risiko dalam 

pembiayaan di KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo  berasal dari 

faktor eksternal dan internal: 

a. Faktor internal yang berasal dari dalam (pihak KSPPS), yaitu 

kesalahan marketing atau manajer dalam analisa awal pembiayaan, 

pengikatan jaminan yang kurang sempurna, kelalaian dalam 

melakukan pengecekan awal terhadap profil anggota dan 

memahami maksud serta tujuan dalam menggunakan pembiayaan 

tersebut. 

b. Faktor eksternal yang berasal dari luar (anggota), yaitu adanya 

unsur kesengajaan untuk tidak mengembalikan pembiayaan, unsur 

ketidaksengajaan karena perubahan politik atau kondisi ekonomi 

yang menjadi tantangan bagi pemilik atau pengelola usaha. 

2. Tindakan yang dilakukan oleh KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo 

dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, adalah: 

a. Dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan dengan 

melakukan Preventif (pencegahan) dan melakukan analisa sebab 

terjadinya pembiayaan bermasalah. 

b. Sedangkan dalam upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah 

dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, Desk-call, 

remedial rutin, penagihan berjamaah, pendekatan kekeluargaan 

bekerja sama dengan aparat keamanan, penyelesaian jaminan 

(eksekusi), dan penghapusbukuan (write off). 

B. Saran 

1. Perlu adanya penekanan dalam menekan tingkat risiko pembiayaan 

bermasalah agar KSPPS Marhamah tidak menanggung kerugian yang 
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besar dan adanya pelatihan atau pun bantuan usaha bagi para anggota 

sangat diperlukan. 

2. Perlu langkah-langkah yang jelas dan tegas dalam menangani  

pembiayaan yang bermasalah untuk keberlangsungan usaha KSPPS 

Marhamah ke depannya. 

3. Penambahan karyawan diperlukan agar dapat menjalankan 

operasional KSPPS dan meningkatkan kinerja yang lebih baik bagi 

KSPPS Marhamah. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada 

Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan Program Diploma Tiga Perbankan Syariah, 

UIN Walisongo Semarang, penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir 

ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan 

penulis. Namun hal ini menjadikan pengalaman dan sebuah motivasi 

tersendiri bagi penulis dalam menempuh kegiatan akademik lainnya.  

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi mahasiswa atau pun masyarakat pada umumnya sebagai bahan 

masukan dan kritikan yang membangun di masa yang akan datang. Amin.  

 

 


