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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis tentang pembiayaan 

mudharabah bermasalah di KSPPS Tamzis Bina Utama 

cabang Kertek, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan 

mudharabah bermasalah di KSPPS Tamzis Bina Utama 

cabang Kertek meliputi: 

a. Dari pihak nasabah, dalam hal ini ada beberapa hal 

yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, 

yaitu: 

1) Faktor internal 

Ada beberapa hal yang menyebabkan 

pembiayaan ini bermasalah dari segi internal 

yaitu: 

a) Bibit yang tidak sesuai dengan keinginan 

b) Kurang dalam manajemen atau 

penanganannya 

c) Pemberian pupuk yang tidak sesuai dengan 

aturan 

d) Kelangkaan obat yang dibutuhkan 
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2) Faktor eksternal 

Faktor yang menjadi penyebab 

pembiayaan bermasalah tidaklah dari segi internal 

saja, melainkan dari segi eksternal yaitu: 

a) Cuaca yang tidak mendukung 

b) Harga yang sangat fluktuatif 

c) Pengumpul pagi membeli dengan harga yang 

rendah 

b. Dari pihak BMT 

Pembiayaan bermasalah tidak hanya 

disebabkan oleh nasabah saja, melainkan dari pihak 

BMT pun juga dapat mengakibatkan pembiayaan itu 

menjadi bermasalah. Adapun hal-hal yang 

mengakibatkan pembiayaan tersebut bermasalah 

yaitu: 

a. Kesalahan dalam menganalisis pembiayaan yang 

diajukan oleh nasabah 

b. Kurang dalam melakukan pengawasan terhadap 

nasabah pembiayaan 

c. Kurang dalam perhitungan modal kerja keuangan 

nasabah 

2. Penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di 

KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Kertek 
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a. Pemberian solusi terhadap anggota yang mengalami 

masalah pribadi, anggota yang bangkrut, anggota 

meninggal dunia, dan anggota yang mengalami 

kebakaran. 

b. Melakukan reschedulling pembiayaan dengan 

memperpanjang jangka waktu pembayaran 

c. Penjualan agunan secara sukarela dan melalui badan 

pelelangan 

 

B. Saran 

1. KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Kertek perlu 

mengadakan pelatihan kepada anggota sehingga risiko 

pembiayaan dapat diminimalisir dengan baik 

2. KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Kertek perlu 

melakukan monitoring sebulan tiga kali kepada anggota 

dengan cara melihat kondisi usaha anggota dan melihat 

angsuran anggota sehingga risiko pembiayaan bermasalah 

dapat diketahui sedini mungkin. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya 

sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 
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Penulis mengakui bahwa dalam penulisan tugas akhir 

ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penulis. Kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan. 

Penulis mnegucapkan banyak terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas 

akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. 

 


