
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan hasil analisis yang

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyaluran pembiayaan qardhul hasan pada PT. BPRS Berkah

Dana Fadhlillah adalah Tahap permohonan, Tahap Penilaian (analisa)

Kelayakan Memperoleh Pembiayaan, Tahap Survey, Tahap Persetujuan

Pembiayaan, Tahap Pelaksanaan Akad Pembiayaan, dan Tahap Pencairan

Dana.

2. Faktor-faktor yang menghambat penyaluran qardhul hasan pada PT.

BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah: Pertama, adalah

minimnya sumber danaqardhul hasan yaituPT. BPRS BerkahDana

Fadhlillah Air Tiris saat ini menyalurkanpinjaman qardhulhasanhanya

berasal dari pendapatan denda. Kedua, tidak terpenuhinya kriteria sebagai

seorang nasabahdalam mengajukan pembiayaan qardhul hasan seperti

yang diharapkan.Ketiga, pembiayaan macet. Keempat, kurangnya

pengetahuan nasabah terhadap produk qardhul hasan yang dalam hal ini

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak pernah melakukan promosi

produk qardhul hasan.

3. Solusi Islam terhadap faktor-faktor yang menghambat penyaluran qardhul

hasan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah Pertama,
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meningkatkan sumber dana qardhul hasan, hal ini PT. BPRS Berkah Dana

Fadhlillah bisa bekerjasama dengan pihak luar seperti BAZ (Badan Amil

Zakat) setempat agar dana zakat juga bisa disalurkan lewat BPRS Berkah

Dana Fadhlillah. Karena zakat ini merupakan salah satu rukun Islam dan

wajib bagi tiap muslim yang telah cukup syaratnya. Kedua, PT. BPRS

Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris diharapkan dapat memberikan pelatihan-

pelatihan kewirausahaan kepada nasabah qardhul hasan secara terus-

menerus, dan membina nasabah tersebut agar mereka dapat

mengembangkan usahanya lebih optimal dan dapat membantu nasabah

dalam menghadapi kendala usahanya serta memenuhi kesanggupannya

terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya, karena dalam Al

Qur’an Surat Al- Baqarah ayat 283 mewajibkan setiap yang berhutang

menunaikan amanahnya. Ketiga, meningkatkan promosi terhadap produk

qardhul hasan yang dapat dilakukan dengan cara menyebarkan brosur

kepada masyarakat serta mengadakan penyuluhan bagi masyarakat. Bagi

perusahaan yang kurang kuat kondisi keuangannya akan lebih baik

mengadakan periklanan pada majalah atau surat kabar, dll.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan membahas pokok permasalahan ini,

maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dapat memberikan

pendampingan usaha nasabah agar segala hambatan dari segi usaha dapat

tertangani sehingga nasabah dapat meningkatkan kemampuannya untuk



76

mengembalikan pinjamannya. Ada baiknya pihak PT. BPRS Berkah Dana

Fadhlillah memberikan peringatan kepada nasabah mendekati tanggal

jatuh tempo agar nasabah dapat mempersiapkan diri untuk melakukan

pembayaran angsuran pembiayaan khususnya qardhul hasan. Diharapkan

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris meningkatkan sumber dana

qardhul hasan sehingga penerapan qardhul hasan bisa lebih baik.

2. Diharapkan nasabah qardhul hasan dapat menggunakan dana itu dengan

baik. Semula tujuannya untuk berdagang, harus digunakan sesuai tujuan

awal, tidak berpindah tujuan misalnya untuk makan.

3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti

lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan

selanjutnya.


