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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1     Kesimpulan 

1. Analisis yang terapkan di KSPPS Bina Syari’ah Ummah Sidayu Gresik  

dalam  menilai calon nasabah yakni memprioritaskan nasabah yang jujur, 

beritikad baik dan komperatif dalam untuk mengembalikan atau membayar 

angsuran.  

2. Calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan memiliki keahlian dalam 

bidang usaha yang selanjutnya bisa digunakan untuk membayar angsuran.  

3. Calon nasabah tersebut memiliki agunan yang jelas dan pemberian 

pembiayaan tidak melebihi nilai agunan.  

4. Strategi penangan pembiayaan bermasalah yang diterapkan di KSPPS Bina 

Syari’ah Ummah Sidayu Gresik dalam menekan angka Non Performing 

Financing menggunakan metode penyelesaian yakni One way out dan Second 

way out metode tersebut digunakan untuk menentukan pembiayaan akan 

diperbarui dan dibayar sesuai dengan tingkat kemampuan nasabah atau 

agunan yang digunakan akan dijual untuk melunasi hutang tersebut.  

5. Metode Perluasan Ekspansi Bisnis, cara yang diterapkan di KSPPS Bina 

Syariah Ummah Sidayu Gresik untuk menambah dan meningkatkan jumlah 

pembiayaan tiap tahunnya.   

5.2     Rekomendasi 

1. Bagi Lembaga keuangan Koperasi 

Temuan pada penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjadi contoh atau 

raw-model bagi koperasi atau lembaga keuangan lainnya dalam menangani 

pembiayaan bermasalah, dimana manajemen perusahaan tidak hanya harus 
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terfokus pada penanganan dan perhitungan keuntungan yang didapat oleh 

perusahaan saja, melainkan yang harus diutamakan adalah sisi pendekatan 

kekeluargaan seperti yang telah diketahui oleh banyak orang bahwa nasabah 

dan pihak koperasi adalah 2 unsur yang salin terikat dan tidak dapat 

dipisahkan secara begitu saja.  

       Selain itu metode altermatif seperti penambahan ekspansi bisnis juga bisa 

diterapkan pula untuk menangani nilai Non Performing Financing perusahaan 

yang dikhawatirkan meningkat tiap tahunnya agar supaya laporan keuangan 

yang disajikan oleh perusahaan dapat di publish dan layak di terbitkan, karena 

baik atau tidaknya laporan perusahaan juga berdampak pada minat investor 

untuk menginvestasikan dananya. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

      Penelitian yang telah dilakukan disadari memiliki banyak kekurangan dan 

keterbatasan, oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan setiap unsur yang diteliti sehingga dapat dibahas lebih 

teratur dan mendetail, bisa dilakukaan dengan cara menambah narasumber 

yang terkait dan atau meneliti fenomena ini pada lembaga keuangan koperasi 

lainnya agar data yang didapatkan lebih kaya akan informasi sehingga lebih 

akurat pada hasilnya. 

 


