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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan

bahwa:

1. Untuk dapat melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah,

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang selatpanjang melakukan

beberapa upaya lain seperti melakukan penjadwalan kembali untuk

memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk membayar

pembiayaannya yang telah jatuh tempo dengan menunda tanggal jatuh

tempo tersebut. Kemudian menata kembali persyaratan pembiayaan

untuk memperkuat posisi tawar menawar dengan nasabah dengan

meninjau kembali isi perjanjian pembiayaan bilamana perlu ditambah

atau dikurangi. Dan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan

organisasi bisnis, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

selatpanjang dapat membantu memperbaiki kondisi dan likuiditas

keuangan nasabah. Dengan demikian sedikit demi sedikit nasabah

mampu melunasi pembiayaannya yang bermasalah. Dan terakhir

penyitaan jaminan upaya penyelamatan telah dilakukan namun

nasabah tetap tidak bisa melunasi angsuran peminjaman maka Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang melakukan penyitaan

jaminan dengan melelang agunan atau membeli agunan untuk

dijadikan asset bank.
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2. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang selatpanjang melakukan 6 prosedur yang dijalankan

atau digunakan yaitu dengan pemberitahuan via telphone, pemberian

surat penagihan I, penagihan secara langsung oleh petugas, penagihan

langsung oleh manajemen, penyitaan jaminan, dan eksekusi jaminan.

Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang terjadi

dalam setiap prosedur yang dijalankan. Kekurangan pengawasan

terhadap nasabah serta ketidakmampuan pihak bank dalam melakukan

prosedur penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan

aturan yang ada. Kekurangan yang lain adalah kekurangan tenaga ahli

dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Namun yang menkadi

faktor utama penyebab strategi tidak berjalan dengan maksimal karena

dari pihak nasabah sendiri yang tidak patuh terhadap aturanyang telah

disampaikan oleh pihak bank.

B. Saran

1. Disarankan agar perlunya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang melakukan strategi lain dalam upaya penyelamatan

pembiayaan bermasalah, dengan selektif dalam pemberian pembiayaan

kepada nasabah. Dan juga perlunya pihak Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Selatpanjang mengetahui prospek kondisi keuangan

nasabah apakah berisiko menimbulkan pembiayaan bermasalah atau

tidak.



78

2. Penyelamatan pembiayaan bermaslah pihak Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Selatpanjang seharusnya memperbanyak karyawan

yang berkompeten untuk melakukan tugas tersebut. Selanjutnya

tingkatkan kerjasama antar karyawan dalam usaha penyelamatan

pembiayaan bermasalah.


