
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem penagihan angsuran yang digunakan oleh Bank BTN Kantor 

Cabang Syariah Banjarmasin adalah dengan menggunakan sistem 

penagihan angsuran day to day dimana sistem tersebut dilakukan perhari 

untuk memantau serta mengetahui bahwa nasabah sudah melakukan 

pembayaran angsuran atau belum. 

2. Sistem penagihan angsuran pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah 

Banjarmasin agar pembiayaan tetap efektif dalam menjaga kualitas 

kolektibilitas pembiayaan KPR Syariah adalah dengan identifikasi, 

pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem pengendalian internal 

yang menyeluruh. Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin 

telah menjalankan sistem penagihan angsuran dengan menggunakan 

sistem day to day yang artinya penagihan angsuran dilakukan di setiap 

harinya dari hari ke hari, untuk memastikan kelancaran nasabah dalam 

melakukan pembayaran pembiayaan KPR Syariah, serta pengawasan aktif 

dari pihak Bank yang bersangkutan khusus dalam menangani nasabah 

yang mengajukan pembiayaan KPR Syariah tersebut. 

 



B. Saran  

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin agar dapat 

lebih selektif lagi dalam melakukan analisis nasabah yang akan 

mengajukan pembiayaan KPR Syariah serta meningkatkan kinerja, agar 

tidak ada nasabah yang mangkir dari kewajiban untuk membayar dan 

memberitahukan kepada nasabah apabila ada angsuran yang naik agar 

tidak terjadi miscommunication antara nasabah dan bank. 

Perlunya melakukan sosialisasi dari pihak bank kepada para 

nasabah, dalam tiap tahunnya untuk lebih memperluas kerjasama serta 

menciptakan wawasan yang mendorong nasabah untuk mematuhi aturan 

mengenai ketepatan dalam melakukan pembayaran angsuran khususnya 

pada pembiayaan KPR syariah. Agar situasi untuk mempertahankan 

kualitas kolektibilitas pembiayaan syariah tetap efektif seiring berjalannya 

waktu. 

2. Bagi nasabah untuk lebih meningkatkan wawasan pada produk perbankan, 

khususnya pada produk pembiayaan jika ingin mengajukan pembiayaan. 

Dan meningkatkan kedisiplinan ketika proses pengajuan akad 

pembiayaan, melakukan pembayaran tepat pada waktu yang telah 

disepakati bersama, sehingga ketika pembiayaan dan akad telah berjalan 

tidak adanya pihak yang dirugikan. 


