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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Analisis 

faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT 

UGT SIDOGIRI Cab. Kampar”, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT 

UGT SIDOGIRI Cab. Kampar (faktor internal) seperti:  kurangnya 

pemahaman pihak BMT serta kurang tajamnya analisa yang dilakukan. 

Dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal) seperti:  penurunan pendapatan 

nasabah, nasabah mengalami kepalitan dan nasabah kesulitan dalam 

melakukan pembayaran. Sehingga dilakukan penanganan dengan cara 

dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling), penyusunan kembali 

(restructuring), offset pinjaman (penjualan jaminan), dan penghapusan 

pembiayaan. 

2. Tinjauan hukum islam dalam penyelesaian pembiayaan murabahah 

bermasalah di BMT UGT SIDOGIRI Cab. Kampar tersebut sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum islam, karena dalam menanganai 

pembiayaan bermasalah BMT UGT SIDOGIRI Cab. Kampar cara-cara 

seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan 

pembebasan hutang. Kebijakan yang dilakukan BMT UGT SIDOGIRI 

Cab. Kampar untuk menyelesaikan permasalahan antara lain: melakukan 
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evaluasi penerapan akad, pelatihan pengelola, pembinaan kepada 

pengelola. 

 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran yang berkaitan 

dengan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah: 

1. Salah satu penyebab macetnya pembiayaan adalah ketidakjujuran 

nasabah dalam menjalankan dananya, untuk itu pihak BMT tidak harus 

melihat karakter akan tetapi lebih akurat untuk menganalisi keadaan 

ekonomi, dan usahanya, dan melakukan pengawasan yang ketat. Selain 

itu pihak BMT memberi penjelasan bagaimana pentingnya kejujuran 

dalam melakukan akad pembiayaan. 

2. Dalam setiap pelaksanaan usaha pasti akan ada resiko munculnya 

masalah, termasuk masalah yang timbul dalam pembiayaan murabahah. 

Maka sebaiknya pihak BMT harus lebih berhati-hati dan teliti dalam 

menilai calon nasabah yanh hendak mengajukan pembiayaan, serta 

akan menerima pembiayaan tersebut. Maka sangat diharapkan 

mekanisme pembiayaan yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip 

syariah tetap berjalan dengan baik dan benar, agar semua tujuan yang 

diinginkan akan tercapai dan diridhai oleh Allah SWT. 
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6.3 Penutup  

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, peneliti dapat 

menyelesaikan naskah skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sebab, tiada gading yang tak retak 

dan tiada manusia yang tak pernah berbuat salah. Oleh karenanya saran, kritik dan 

masukan yang bersifat mambangun dari pembaca sangat saya harapkan demi 

tercapainya kesempurnaan skripsi dimasa datang. 

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. 

Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan 

setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu 

mendapatkan hidayah dan maghfirah dari Allah Rabbul Izzaty. Amin ya Rabbal 

„Alamin. 


