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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan hasil pada bab empat, maka cara analis 

pembiayaan (Relationship Manager Financing) menggali informasi yang 

dibutuhkan untuk menganalisa suatu pembiayaan di bank syariah dengan studi 

kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah dengan menentukan 

terlebih dahulu informasi mengenai apa saja yang ingin didapatkan oleh 

Relationship Manager Financing atas pemohon pembiayaan tersebut. Setelah 

informasi yang dibutuhkan sudah ditentukan selanjutnya cara yang biasanya 

digunakan oleh Relationship Manager Financing untuk mendapatkan informasi 

tersebut diantaranya adalah wawancara, survei atau kunjungan, melalui berkas-

berkas yang dipersyaratkan, BI Checking dan melalui taksator jaminan. 

Untuk menambahkan keyakinan dan informasi tambahan, wawancara 

sendiri tidak hanya dengan pemohon pembiayaan dan suami/istri melainkan 

dengan pihak-pihak yang berhubungan dan mengetahui kondisi pemohon 

pembiayaan seperti tetangga di rumah tempat tinggalnya, karyawan lain di tempat 

kerjanya, jika memiliki usaha atau pemohon pembiayaan terebut bersifat instansi 

bisa juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak lain dalam usaha atau 

instansi tersebut, pemasok dan pelanggan. Survei atau kunjungan biasanya juga 

dilakukan ke beberapa tempat, antara lain tempat tinggal pemohon pembiayaan, 

tempat kerja pemohon pembiayaan dan tempat usaha pemohon pembiayaan jika 

memiliki. Jika barang yang dijaminkan berupa kendaraan, tanah dan/atau 
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bangunan, survei atau kunjungan juga dilakukan ke lokasi barang yang 

dijaminkan tersebut. 

Untuk menggali informasi melalui BI Checking Relationship Manager 

Financing membutuhkan bantuan dari bagian Legal karena tidak semua pihak 

memliki wewenang dan bisa untuk mengakses datanya. Selain itu bagian Legal 

dibutuhkan juga oleh Relationship Manager Financing dalam menggali informasi 

mengenai legalitas atau keabsahan berkas-berkas yang dipersyaratkan termasuk 

berkas-berkas terkait jaminan. Relationship Manager Financing selain 

membutuhkan bantuan dari bagian Legal juga membutuhkan bantuan dari bagian 

Taksator untuk menggali informasi terkait jaminan. Informasi yang didapatkan 

dari Taksator ini mengenai harga pasar dan harga taksiran barang yang dijaminkan 

oleh pemohon pembiayaan. 

 Informasi mengenai pemohon pembiayaan yang dibutuhkan oleh 

Relationsip Manager Financing yang satu dengan yang lain tidak harus sama. Hal 

ini tergantung kebutuhan, resiko dan pengalaman Relationship Manager 

Financingi itu sendiri serta efektifitas waktu dan efisiensi biaya dalam memproses 

suatu permohonan pembiayaan karena dalam penilaian kelayakan suatu 

pembiayaan nantinya tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh Relationship 

Manager Financing atas kemampuan dan kemauan pemohon pembiayaan dalam 

mengembalikan dana yang dipinjamkan sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu pembiayaan 

ini juga penting untuk diperhatikan oleh Relationship Manager Financing karena 

secara umum kebanyakan pemohon pembiayaan ingin segera mendapatkan 
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dananya, jika terlalu lama bisa jadi pemohon pembiayaan tersebut beralih 

mengajukan ke bank lainnya. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses 

pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Malang adalah satu minggu. Sehingga 

Relationship Manager Financing bisa memperkirakan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan dalam menggali informasi dan apa saja informasi yang penting untuk 

didapatkan. 

 Selama ini dengan menggunakan proses penanganan pembiayaan dan cara 

yang digunakan Relationship Manager Financing dalam menggali informasi yang 

dibutuhkan ke pemohon pembiayaan untuk menganalisa suatu pembiayaan ini 

sudah cukup efektif dan baik. Hal ini bisa dilihat dari pembiayaan bermasalah dan 

macet di Bank Muamalat Cabang Malang yang sangat jarang sekali terjadi, 

bahkan untuk kategori pembiayaan macet atau tidak tertagih ini belum pernah ada. 

Maksimal sampai pembiayaan bermasalah akibat keterlambatan dalam 

mengangsur saja dan yang paling lama keterlambatan dalam mengangsur ini 

selama tiga sampai enam bulan dengan prosentase kurang dari 1% dari 

keseluruhan pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Malang. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Beragamnya latar belakang pemohon pembiayaan dan besarnya plafond 

pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang menjadi kendala utama dalam penelitian ini. Karena perbedaan latar 

belakang dan besarnya plafond akan mempengaruhi besar kecilnya resiko dan 

tindakan yang akan dilakukan oleh Relationship Manager Financing. 
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2. Banyaknya data dan informasi nasabah yang dirahasiakan oleh bank dan 

kebijakan-kebijakan Bank Muamalat Cabang Malang yang tidak boleh 

dipublikasikan serta keterbatasan karyawan yang disediakan untuk diteliti 

merupakan salah satu kendala yang dihadapi peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi 

1. Untuk menggali informasi mengenai kondisi keuangan usaha pemohon 

pembiayaan yang tidak memiliki laporan keuangan, sebaiknya ada petugas 

khusus yang ditunjuk untuk membuat laporan keuangan usaha pemohon 

pembiayaan tersebut. Petugas tersebut paham dengan akuntansi dan laporan 

keuangan, lebih baik lagi jika pihak tersebut independent. Seperti layaknya 

taksator dalam jaminan. Sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan dan 

dirugikaan. Hal ini untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang lebih 

objektif, tidak subjektif menurut Relationship Manager Financing dan 

mendorong unit usaha untuk mulai memprioritaskan dan menerapkan akuntansi 

dan laporan keuangan. 

2. Penelitian ini hanya bersifat informatif mengenai bagaimana cara analis 

pembiayaan (Relationship Manager Financing) menggali informasi yang 

dibutuhkan untuk menganalisa suatu pembiayaan dengan berdasarkan studi 

kasus di Bank Muamalat Cabang Malang. Untuk penelitian selanjutnya bisa 

dikembangkan lagi dengan melakukan penilaian atas cara analis pembiayaan 

(Relationship Manager Financing) menggali informasi tersebut dan 

merumuskan standart operasional prosedur yang sebaiknya digunakan oleh 



103 
 

perbankan syariah. Jika perbankan syariah tersebut sudah memiliki standart 

operasional prosedur, bisa juga dilakukan penilaian terhadap implementasi 

standart operasional prosedur tersebut oleh analis pembiayaan (Relation 

Manager Financing). 

3. Penelitian ini memiliki ruang lingkup pembiayaan yang cukup luas tidak 

dibatasi dengan jenis pembiayaan dan akad pembiayaan. Untuk penelitian 

selanjutnya lebih baik lagi jika dibatasi dengan jenis pembiayaan dan akad 

pembiayaan agar pembahasan yang dihasilkan lebih fokus dan lebih mudah 

dalam meneliti dalam ruang lingkup yang lebih spesifik. 

 


