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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian baik itu dari hasil angket yang diberikan 

kepada nasabah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta wawancara dengan 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK), kemudian pengamatan langsung dari objek 

penelitian maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada SPP PNPM-

Mandiri Perdesaan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang yang 

pertama: faktor dari nasabah yaitu ketidaksesuaian penggunaaan dana 

dengan rencana awal, usaha yang dijalani tidak lancar, kedua: faktor dari 

pihak PNPM-Mandiri Perdesaan yaitu: rendahnya pengawasan pihak 

PNPM-Mandiri Perdesaan terhadap usaha nasabah, tidak adanya jaminan 

atau agunan serta tidak adanya sangsi atau denda yang diberikan oleh 

pihak PNPM-Mandiri Perdesaan terhadap nasabah yang menunggak. 

2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak PNPM-Mandiri Perdesaan Desa 

Tarai Bangun Kecamatan Tambang adalah melakukan upaya pencegahan 

yaitu dengan cara penilaian proposal, pemeriksaan berkas pinjaman, 

penilaian kelayakan pemberian pinjaman dengan melihat prinsip 3 C 

(Character, Capacity, Condition of Economy), serta penyelesaiannya 

berdasarkan kolektibilitas pinjaman yaitu dalam perhatian khusus (dengan 

menelphon nasabah), kurang lancar (mendatangi nasabah dengan 

memeberikan peringatan ketika tidak diangsur maka tidak diberi pinjaman 
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dana lagi), diragukan (penagihan secara langsung) dan macet (penjadwalan 

kembali sertapenundaan pembayaran bunga/penurunan suku bunga) 

3. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam terhadap kredit bermasalah dan 

langkah penyelesaiannya pada dana Simpan Pinjam Perempuan (PNPM)-

Mandiri Perdesaan dari segi tolong menolong sudah sesuai dngan prinsip 

ekonomi Islam, dan memberikan keringanan kepada nasabah yang dalam 

kesulitan untuk membayar angsuran, dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:: 

280. Namun dalam segi pengembalian pinjaman, PNPM-Mandiri 

Perdesaan masih menggunakan sistem bunga dan tidak sesuai dengan 

sistem ekonomi Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada pihak PNPM-Mandiri Perdesaan bagian Unit Pengelola Kegiatan 

sebelum memberikan dana pinjaman hendaknya harus lebih teliti terhadap 

penggunaan dana yang diberikan kepada nasabah. Apakah dana tersebut 

benar-benar akan digunakan untuk keperluan produktif atau konsumtif. 

Karena penggunaan dana untuk kegiatan konsumtif sangat memicu 

terjadinya penunggakan atau kredit macet. 

2. Meningkatkan pengawasan berkala terhadap usaha yang nasabah jalankan 

serta menganalisis calon nasabah yang akan difasilitasi dana serta 

mengadakan rapat anggota yang menunggak. 

3. Dalam menjalankan kegiatan operasional diharapkan memperhatikan 

kaidah-kaidah syari’at Islam agar tercapainya tujuan falah (kedamaian dan 

kesejahteraan dunia akhirat). 
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4. Pihak pembaca dan akademisi, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan atau refrensi dalam pengembangan keilmuan, terutama untuk 

penelitian-penelitian dimasa akan datang. 


