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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Pelaksanaan poin character yang dilakukan BMT Pahlawan 

Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu dengan melihat 

karakter kaitannya dengan watak dan kepribadian anggota. Kemudian 

juga dilihat anggota tersebut mempunyai hutang ditempat lain atau 

tidak serta mempunyai nama baik di lingkungan.  

Pelaksanaan poin capacity yang dilakukan oleh BMT Pahlawan 

Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu berkaitan 

dengan kemampuan anggotanya, seperti dilihat usahanya sudah 

berjalan 2 tahun keatas dan memang halal. Serta dilihat dari tempat 

tinggal atau tempat usaha tersebut permanen atau masih kontrak. 

Pelaksanaan poin capital yang dilakukan BMT Pahlawan Tulungagung 

dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu berkaitan dengan modal yang 

dimilki anggota pembiayaan tersebut, serta dilihat dari tingkat 

keuntungan usaha yang sedang dijalankan. 

Pelaksanaan poin collateral yang dilakukan BMT Pahlawan 

Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu berkaitan 
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dengan agunan yang diberikan kepada pihak BMT, selain itu pihak 

keluarga seperti suami/ istri/ keluarga lainnya harus bersedia ikut 

menandatangani perjanjian dokumen pembiayaan tersebut. 

Selanjutnya yang terakhir yaitu pelaksaan poin condition pada BMT 

Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu 

dengan melihat kondisi internal maupun eksternal.  

2. Dampak setelah dari pelaksanaan prinsip 5C dalam meminimalisir 

resiko pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT 

Muamalah Tulungagung. Dampak positifnya yaitu pembiayaannya 

sama-sama lancar, artinya pihak BMT tidak kerepotan untuk menagih. 

Selanjutnya yaitu pihak BMT akan semakin tau basic anggota 

pembiayaan tersebut. Kemudian dengan diterapkannya prinsip 5C 

maka data anggota pembiayaan akan semakin akurat. 

Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu terkadang anggota 

pembiayaan tersebut malu jika mempunyai hutang dan terkadang 

anggota tersebut tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai 

dirinya.  

3. Kendala dalam pelaksanaan prinsip 5C dalam meminimalisir resiko 

pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah 

Tulungagung yaitu untuk kendala internalnya biasanya anggota 

tersebut memalsukan data dan anggota tersebut tidak jujur. Kemudian 

untuk kendala eksternalnya ketika pihak BMT mencari informasi 

kepada masyarakat, terkadang mereka acuh tak acuh dan terkadang 
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masyarakat tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai anggota 

pembiayaan tersebut.  

Sedangkan solusi mendukung dalam pelaksanaan prinsip 5C yaitu 

dengan mencari informasi secara mendalam kepada calon anggota 

pembiayaan, serta pihak BMT juga mencari informasi dari sumber 

manapun terkait calon anggota pembiayaan tersebut. Selain itu juga 

harus ada kesadaran masing-masing anggota pembiayaan maupun 

karyawan dalam realisasi pembiayaan agar data lebih akurat.  

 

B. Saran 

1. Untuk Koperasi 

Pihak BMT harus tegas dalam menolak pengajuan pembiayaan 

calon anggota yang tidak memenuhi 5C (Character, Capital, Capacity, 

Collateral, Condition). Pihak BMT harus benar-benar teliti dalam 

analisa kelayakan calon anggota sehingga dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. 

Pihak BMT seharusnya menambah secara kualitas dan kuantitas 

SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas dilapangan, sehingga 

anggota yang telah melakukan pembiayaan di BMT bisa terkontrol 

secara maksimal serta dapat memperkecil resiko terjadinya 

pembiayaan bermasalah. 
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2. Untuk Akademik 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur buat peneliti 

selanjutnya dan bisa mengisi kekosongan perpustakaan untuk 

membantu menyediakan referensi mengenai character, capital, 

capacity, collateral, dan condition.  

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian 

berikutnya yang akan meneliti tentang character, capital, capacity, 

collateral, dan condition dalam meminimalisir resiko pembiayaan pada 

lembaga keuangan dengan catatan kekurangan yang terdapat dalam 

penelitian ini hendaknya diperbaiki. 

 

 

 

 

 


