BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan menganalisis Penanganan
Jaminan Fidusia Bermasalah di PT. BANK BNI Syariah Kantor Cabang
Banjarmasin, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Beberapa penyebab terjadinya jaminan fidusia bermasalah pada PT. BANK
BNI Syariah Cabang Banjarmasin diantaranya :
a. Nasabah mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak dapat
menunaikan kewajiban/ angsuran perbulan.
b. Nasabah memiliki karakter yang tidak bagus yang selalu menunda nunda
kewajiban/angsuran perbulan.
c. Nasabah mengalami masalah keluarga (bercerai) sehingga nasabah tidak
mau melanjutkan kewajiban/angsuran perbulan.
2. Upaya penanganan atau penyelesaian yang dilakukan pihak Bank BNI
Syariah bagi nasabah yang mengalami jaminan fidusia yang bermasalah,
yaitu:
a. Jika nasabah telah jatuh ke Non Perfoming Finance (NPF) atau telah
menunggak di atas 3 bulan maka dilakukan upaya silaturrahmi untuk solusi
pembiyaan nasabah tersebut apakah dapat dipulihkan ke lancar atau
diselamatkan dari golongan menunggak.
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b. Melengkapi

surat

menyurat

berupa

surat

teguran

atau

surat

peringatan 1 2 & 3, surat somasi 1, 2, & 3.
c. Melakukan restrukturisasi dengan nasabah yang masih melakukan
pembayaran kewajiban.
d. Penjualan melalui lelang atau bawah tangan jikalau nasabah masih adaatau
menyerahkan ke bank

B. SARAN
Dari paparan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada pihak bank
guna menghindari permasalahan yang terus ditemukan, maka pihak bank yang
bertugas lebih selektif dalam kriteriasasi terhadap calon nasabah pengguna
peminjaman dana. Permasalahan yang mendalam pihak bank bisa mendapat
kerugian mendalam apabila nilai anggunan yang dijual rendah. Untuk menghindari
permasalahan berkelanjutan, pihak nasabah pun juga harus mengukur dan
memperhatikan kemampuan keuangan atau penghasilan bulanan guna membayar
hingga melunasi pinjaman kepada pihak bank. Nasabah akan mengalami kerugian
jika jaminan fidusia akan dilakukan penarikan oleh pihak bank.
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian mendalam untuk
mengetahui lebih dalam penanganan jaminan fidusia bermasalah di Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Banjarmasin agar lebih mengetahui proses berjalannya
pelaksanaan penanganan jaminan fidusia bermasalah dan dapat mengetahui
kekurangan pengetahuan dari peneliti sebelumnya.

