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BAB VI 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kontribusi 

kondisi ekonomi, karakter dan jaminan terhadap pembiayaan bermasalah di 

KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung, maka pada bagian akhir dari 

penelitian ini, penulis menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis penelitian, 

sekaligus memberikan saran atau masukan sebagai berikut:  

1. Kontribusi kondisi ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS 

BMT Harapan Ummat Tulungagung menunjukkan adanya pengaruh 

positif dan signifikan secara statistik. Semakin baik kondisi ekonomi calon 

anggota maka terjadinya pembiayaan bermasalah akan menurun begitupun 

sebaliknya. 

2. Kontribusi karakter terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT 

Harapan Ummat Tulungagung menunjukkan adanya pengaruh negatif dan 

signifikan secara statistik. Semakin baik karakter calon anggota 

pembiayaan maka terjadinya pembiayaan bermasalah akan menurun 

begitupun sebaliknya.  

3. Kontribusi jaminan terhadap pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT 

Harapan Ummat Tulungagung menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan secara statistik. Semakin baik kualitas jaminan yang diberikan 
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calon anggota maka terjadinya pembiayaan bermasalah akan menurun 

begitupun sebaliknya. 

4. Secara bersama-sama variabel kontribusi kondisi ekonomi, karakter dan 

jaminan berpengaruh dan signifikan secara statistik terhadap pembiayaan 

bermasalah di KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung. Terlihat 

bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dengan signifikan lebih kecil.  

B.  Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, 

maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-

saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Lembaga 

Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk KSPPS 

BMT Harapan Ummat Tulungagung, untuk lebih memperhatikan lagi 

dalam menganalisis calon pembiayaan, pihak BMT harus meneliti 

bagaimana kondisi ekonomi,  karakter dan jaminan anggota. Untuk pihak 

marketing diharapkan tidak hanya mengejar target, namun juga harus 

berhati-hati dan waspada dalam menilai anggota sebelum diberikan 

pembiayaan. Hal ini digunakan supaya dalam pemberian pembiayaan 

terhindar dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi pihak 

kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan 
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buku. Selain itu pihak kampus harus semakin meningkatkan kualitas karya 

hasil penelitian bagi mahasiswa.   

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas lagi variabel-variabel 

yang dapat berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah. Selain itu juga 

dapat menggunakan variabel-variabel yang lebih banyak dan lebih variatif 

dari penelitian ini seperti faktor-fakto yang bisa berkontribusi terjadinya 

pembiayaan bermasalah sehingga bisa mengetahui lebih luas tentang 

pembiayaan bermasalah.  

 


