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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap mekanisme restrukturisasi 

pembiayaan griya ib hasanah bermasalah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi 

pembiayaan bermasalah di BNI Syariah KC Pekanbaru selalu berpedoman 

kepada peraturan yang sudah ditetapkan.  

1. Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru kriteria pembiayaan 

BNI Griya iB Hasanah Bermasalah dibagi menjadi 5 golongan, 

pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (lancar) apabila 

tidak terdapat tunggakan, untuk golongan dalam perhatian khusus disebut 

golongan II (dalam perhatian khusus) apabila terdapat tunggakan 

pembayaran angsuran pokok dan atau margin 1-90 hari, untuk golongan 

kurang lancar disebut golongan III (kurang lancar) apabila terdapat 

tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 91-180 hari, 

untuk golongan diragukan disebut golongan IV (diragukan) apabila 

terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin 181-270 

hari dan untuk golongan macet disebut golongan V (macet) apabila 

terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang 

telah melewati 270 hari.  

2. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Griya iB Hasanah 

di BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:  
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a. Penjadwalan kembali (rescheduling), restrukturisasi dilakukan dengan 

memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa 

mengubah sisa kewajiban nasabah atau perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah.  

b. Persyaratan kembali (reconditioning),yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. 

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan.  

B. Saran  

Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki dalam 

penelitian ini. Penulis kemukakann saran-saran dalam penulisan- penulisan 

selanjutnya, antara lain:  

1. BNI Syariah KC Pekanbaru harus menganalisis setiap pembiayaan yang 

diajukan oleh nasabah, guna meminimalisir terjadinya pembiayaan 

bermasalah, Analisis yang harus dilakukan oleh Bank adalah analisis 5C 

yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. 

2. Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan diharapkan pihak BNI 

Syariah KC Pekanbaru harus selalu berpedoman pada kaidah-kaidah yang 

berlaku seperti Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia dan Undang-

Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia.  

 


