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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan tentang Analisis Faktor-faktor 

yang memengaruhi Non Performing Financing pada BMT al 

Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing 

atau pembiayaan bermasalah di BMT al Hikmah Ungaran 

Cabang Gunungpati yaitu:  

a. Faktor Internal  

1) Adanya keteledoran atau kurang telitinya pihak BMT 

dalam menganalisis permohonan pembiayaan kepada 

nasabah yang meliputi prinsip 5C (character, collateral, 

capacity, capital, condition) 

2) Faktor yang terjadi diluar kekuasaan manajerial BMT atau 

yang terjadi pada nasabah yang disebabkan karena kondisi 

perekonomian yang kurang baik, banyaknya persaingan 

usaha, sulitnya bahan baku, keengganan anggota dalam 

kewajiban membayar pinjaman atau anggota beritikad 

tidak baik, dan terjadinya bencana alam yang tak terduga. 
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b. Faktor Eksternal 

Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh 

kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada 

menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya 

daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat 

tabungan dan atau investasi karena meningkatnya 

konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan 

jangka panjang. Karena adanya inflasi maka nasabah 

otomatis mengeluarkan banyak uang untuk membeli 

kebutuhan pokok yang harganya naik, lalu berdampak 

pada kewajiban nasabah membayar angsuran di BMT. 

2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT al 

Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati terlebih dahulu 

melakukan upaya berupa penanganan preventif (pencegahan), 

analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi 

peminjam. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, 

BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati melakukan 

tindakan sebagai berikut: 

a. Musyawarah dengan nasabah  

Pihak BMT mendatangi nasabah untuk melakukan 

musyawarah mengenai pembiayaan tersebut, dan 

membantu memberikan solusi agar nasabah bisa 

memenuhi kewajibanya kepada BMT. 
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b. Rescheduling (penjadwalan kembali) 

BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati akan 

memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, 

merubah jadwal pembayaran,  jangka waktu serta masa 

tenggang anggota yang mengalami pembiayaan 

bermasalah atau macet.  

c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) 

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan 2 tahapan 

yaitu: likuidasi, yaitu pihak BMT al Hikmah Ungaran 

Cabang Gunungpati sementara akan menyita barang 

jaminan milik anggota, dan eksekusi jaminan, yaitu 

jaminan akan dilelang atau dijual. 

d. Write Off Final (peghapusbukuan dan penghapustagihan) 

Write Off Final juga dilakukan dengan 2 cara yaitu:  pihak 

BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati akan 

melakukan penghapusbukuan dan hapus tagihan. 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan 

pertimbangan dan masukan bagi BMT Aal Hikmah Ungaran 

Cabang Gunungpati pada khususnya: 
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1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, 

guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk BMT al 

Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati. 

2. Dalam melakukan analisis pembiayaan sebaiknya pihak 

BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati lebih 

mengutamakan prosedur yang berlaku untuk mencegah 

terjadinya pembiayaan bermasalah. 

C. Penutup 

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji 

syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya walaupun dalam bentuk 

yang sangat sederhana penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. Penulis mengakui bahwa  penulisan Tugas Akhir ini masih 

jauh dari kesempurnaan yang kesemuanya itu karena keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penulisan. Semoga kekurang 

sempurnaan ini bisa menjadi pelajaran bagi penulis sehingga bisa 

memotivasi penulis untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Semoga 

tulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulisn pada 

khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan 

bahan kritikan yang membangun untuk penelitian di masa yang 

akan datang. Akhirnya segala sesuatu kira kembalikan kepada-

Nya. 

 


