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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisa yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Pengelolaan manajemen risiko BUMKa Dayun Mandiri dalam 

menyalurkan modal kepada masyarakat di Kampung Dayun dari segi 

pencegahan kredit bermasalah telah menerapkan prinsip-prinsip 5C yaitu 

Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy. 

Namun dalam prinsip Capital, masih belum terealisasi dengan baik 

karena kurangnya pemahaman pengurus untuk melakukan pengukuran 

dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, sehingga dapat 

mengakibatkan pinjaman yang diberikan tidak tepat sasaran. Begitu pula 

dari segi penyelamatan kredit bermasalah, pihak BUMKa Dayun Mandiri 

telah menerapkan salah satu prinsip 3R yaitu Rescheduling (penjadwalan 

kembali) dengan cara membuka ulang pinjaman nasabah atau peminjam 

yang mengalami gagal bayar. 

2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen risiko BUMKa Dayun 

Mandiri belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena dalam hal 

pembiayaan pada Unit Simpan Pinjam masih menggunakan sistem bunga 

dan denda yang mengandung riba. Hal ini juga dikarenakan BUMKa 

Dayun Mandiri berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Siak 
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yang dalam pelaksanaan operasionalnya masih belum menggunakan 

sistem syariah. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran-saran 

kepada berbagai pihak sebagai berikut: 

1. Bagi pengurus BUMKa Dayun Mandiri agar dapat meningkatkan 

pemahaman untuk melakukan pengukuran dari segi likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas terhadap modal calon peminjam dalam 

menjalankan usahanya sehingga pinjaman yang disalurkan kepada 

masyarakat tepat sasaran dan tidak menyebabkan kredit bermasalah. 

Kemudian diharapkan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dapat 

memperhatikan kaidah-kaidah syariah islam agar terciptanya tujuan  falah 

(kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). 

2. Bagi pemerintah agar dapat membuat regulasi atau kebijakan yang 

bertujuan untuk melindungi semua pihak terutama untuk kesejahteraan 

masyarakat dan lebih memberikan perhatian kepada BUMKa di seluruh 

Desa/Kampung agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dengan 

baik. 

3. Bagi masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam 

mengembangkan potensi Desa/Kampung yang dimiliki melalui berbagai 

program yang ada di BUMKa agar tercapainya kesejahteraan yang 

menjadi tujuan bersama. 


