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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang di uraikan pada 

Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah menerapkan analisis 

risiko pada Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah. Hal ini dapat dilihat dari 

penerapan analisis 5C + 1S yakni:  

a. Character, mengetahui watak atau karakter nasabah pada saat 

wawancara 

b. Capacity, menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya sesuai jangka waktu 

c.  Capital, melihat dari pendapatan calon nasabah untuk menilai 

penggunaan modal penggunaan modal  

d.  Colleteral, jaminan untuk meminimalisir terjadinya risiko dikemudian 

hari dan 

e. Condition, melihat kondisi usaha nasabah, seperti keadaan ekonomi   

serta S (syariah) pada calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. 

Sehingga hanya sedikit nasabah yang tergolong dalam kolektibilitas 4 

dan 5. 

2. Proses penyelamatan pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah bermasalah di PT 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:
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a. Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau 

jangka waktunya 

b. Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan 

pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus 

diabayar kepada bank 

c. Restructuring adalah perubahan persyaratan pembiayaan 

 

B. Saran  

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin kiranya lebih teliti lagi pada 

saat proses analisis untu meminimalisir terjasdintya risiko, hendaknya pada saat 

proses analisis juga menambahkan analisis 1C yakni Constraint (hambatan yang 

terjadi dengan usaha calon nasabah pembiayaan) karena sedikit banyaknya akan 

berpengaruh pada proses pembayaran angsuran pembiayaan. 

2. Bagi nasabah kiranya ketika mengajukan pembiayaan nasabah melengkapi 

persyaratan pembiayaan dan diharapkan jangan memalsukan atau membuat-

buat dokumen demi direalisasikannya pembiayaan tersebut dan sangat 

diharapkan kejujuran dalam melunasi angsuran. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam hal penyusunan sebuah penelitian mengenai analisis risiko   pembiayaan 

Tunas Usaha iB Hasanah  pada portepel pembiayaan di PT BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin 


