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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1.  Mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang 

Kebun Bunga Banjarmasin yang ditujukan untuk mobil dan sepeda motor ini 

memiliki syarat pembayaran uang muka sebesar 10% untuk motor dan 20% 

untuk mobil yang telah diperjanjikan kepada nasabah. Mekanisme pembiayaan 

Amanah sebagai berikut: (1) Nasabah mengajukan Pembiayaan Amanah (2) 

Analis melakukan verifikasi dokumen, domisili dan tempat kerja (3) Deputi 

Bisnis memberikan persetujuan (4) Pencairan dana di outlet Pegadaian 

Syariah. 

Periode kredit kendaraan bermotor berkisar antara 1 sampai 5 tahun. 

Pegadaian Syariah mengenakan ongkos titip BPKB 0,8% x harga kendaraan 

per bulan. Pembiayaan yang hanya dikhususkan kepada karyawan tetap dan 

pengusaha mikro ini menggunakan akad murābaḥah dan akad rahn tasjīly. 

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan kendaraan bermotor 

Amanah oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dilakukan 

dengan cara memberi denda Rp 2.000,00 per hari sejak hari pertama 

keterlambatan nasabah membayar angsuran kreditnya.  
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Kemudian untuk kasus nasabah yang sudah 2 sampai 3 bulan ke atas 

menunggak pembayarannya, pihak Pegadaian Syariah akan menghubungi 

nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar membayar angsurannya. 

Apabila nasabah tidak dapat dihubungi atau tetap tidak membayar setelah 

dihubungi, maka akan dikirimkan surat peringatan ke rumah nasabah tersebut.  

Setelah beberapa tindakan yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah nasabah 

tetap enggan membayar cicilan pembiayaan kreditnya atau tidak mampu lagi, 

maka pihak Pegadaian Syariah akan menarik kendaraan bermotor yang ada 

pada nasabah tersebut. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi nasabah harus mampu lebih teliti dalam memilih pembiayaan, jangan 

sampai mudah tertipu dengan pembiayaan yang murah namun bunganya 

semakin meningkat, alangkah baiknya bila menggunakan produk-produk dari 

lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian yang berkenaan 

dengan manajemen risiko tentang pembiayaan kepemilikan kendaraan 

bermotor Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin 

dan pembahasan tentang akad rahn tasjily. 


