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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi pemberian kredit dalam mengatasi kredit bermasalah pada Badan 

Usaha Milik Kampung di Kampung Perincit Kecamatan Pusako 

Kabupaten Siak bisa dikatakan sudah berjalan secara baik meskipun 

belum tepat sasaran secara keseluruhan, dan strategi yang dilakukan oleh 

pihak BUMKampung yaitu melakukan upaya pencegahan dan upaya 

penyelesaian. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Strategi Pemberian Kredit 

dalam mengatasi kredit bermasalah pada Badan Usaha Milik Kampung di 

Kampung Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yaitu, pertama 

faktor pendukung yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, 

mengadakan koordinasi dengan pemerintah desa maupun lembaga lainnya 

serta untuk menarik simpati nasabah, membuat undian berhadiah dari laba 

usaha. kedua  faktor penghambat  yaitu terdapat pada masalah ekonomi, 

kebutuhan yang tidak bisa dihindari serta dana yang digunakan tidak 

dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. 

3. Menurut pandangan Ekonomi Islam, prinsip yang diterapkan oleh 

lembaga BUMKampung sudah ada yang sesuai dengan prinsip Ekonomi 

Islam, salah satunya ialah prinsip tolong menolong dan memberikan 
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keringanan kepada nasabah yang dalam kesulitan dalam membayar 

angsuran. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang penulis berikan antara lain: 

1. Pihak BUMKampung harus lebih teliti lagi dalam melakukan penilaian 

kepada nasabah baik itu mengenai penilaian permohonan pinjaman dana 

proposal yang diajukan nasabah, tujuan usaha, dana yang disalurkan 

kepada nasabah dan hal lainnya yang berhubungan dengan nasabah agar 

tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. 

2. Apabila terjadi kredit bermasalah sebaiknya pihak BUMKampung 

melakukan upaya-upaya penyelamatan sedini mungkin, sehingga semua 

masalah bisa teratasi secepat mungkin dan tidak menjadi masalah yang 

berdampak besar dikemudian hari pada lembaga BUMKampung. 

3. Untuk nasabah yang melakukan pinjaman dana kepada lembaga 

BUMKampung diharapkan bisa bertanggung jawab penuh terhadap apa 

yang telah dipercayai oleh pihak BUMKampung supaya perekonomian 

masyarakat Kampung bisa meningkat serta lembaga BUMKampung bisa 

terus berkembang dan menjadi lembaga yang sangat membantu dalam 

meningkatkan taraf ekonomi masyarakat walaupun secara bertahap serta 

menjadi lembaga yang efektif dalam mencegah kemiskinan. 

 


