
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pemaparan yang penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. BMT Tamzis dalam menyalurkan dana melalui pembiayaan tentunya 

tidak bisa dilepaskan dari risiko, diantara risiko dalam pembiayaan 

yaitu bertentangan dengan syariah, pembiayaan tidak tepat sasaran, 

kesalahan analisis, cacat hukum, risiko agunan dan risiko likuiditas. 

2. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan pihak BMT Tamzis 

melakukan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, 

pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan 

pengendalian risiko demi meminimalisir terjadinya pembiayaan 

bermasalah sehingga kegiatan suatu lembaga dapat berjalan dengan 

baik dan mampu berkembang. 

B. Saran 

 Pembiayaan merupakan salah satu produk dari BMT yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi hajat 

hidupnya, namun manajemen risiko pembiayaan juga harus diperhatikan 

supaya suatu lembaga dapat melangsungkan dan menciptakan pembiayaan 

yang sehat dan baik. Dari pemaparan dan dari hasil penelitian yang 

dilakukan, peneliti mempunyai saran untuk menjadi bahan koreksi bagi 

BMT Tamzis cabang Wonosobo sebagai berikut: 

1. Untuk penerapan manajemen risiko pembiayaan lebih ditingkatkan 

agar dapat menciptakan pembiayaan yang sehat dan baik. 

2. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan lebih ditingkatkan guna 

meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. 

 



C. Penutup 

  Demikian penelitian ini peneliti susun, semoga dari hasil 

penelitian ini dapat memberi manfaat bagi diri peneliti sendiri semoga 

tugas akhir ini dapat memberi ilmu pengetahuan yang luas dan dari 

penelitian ini peneliti merasa mendapat pengalaman yang tak ternilai.  

 Bagi BMT Tamzis semoga dari hasil penelitian ini dapat menjadi 

masukan yang arahnya membangun khususnya dalam menerapkan 

manajemen risiko pembiayaan. Bagi UIN Walisongo Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah dari penelitian ini dapat 

menambah wawasan untuk lembaga keuangan. Dan bagi pembaca tugas 

akhir ini semoga bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

 Peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Maka 

dari itu penulis mohon untuk dimaklumi karena pada hakikatnya tidak ada 

manusia yang sempurna dalam segala karyanya, karena sempurna itu 

hanyalah milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih...  


