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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

tentang Studi Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda 

Motor Second di Koperasi Anugerah Mega Mandiri 

Palembang dapat disimpulkan bahwa: 

1. Yang menjadi dasar penyelesaian kredit macet di 

Koperasi Anugerah Mega Mandiri ini dilihat dari 

orangnya terlebih dahulu maksudnya itu apa masih ada 

keinginan untuk membayar atau adakah keinginan untuk 

memiliki sepeda motor tersebut. Tetapi kalau sudah tidak 

ada lagi keinginan untuk memiliki sepeda motor itu lagi 

maka salah satu pegawai dari Koperasi Anugerah Mega 

Mandiri ini akan memberitahu kepada konsumen tersebut 

bahwa lebih baik dikembalikan saja sepeda motor itu dari 

pada terus-menerus dikejar hutang. Jika terjadi kredit 

macet maka langkah pertama yang di lakukan dengan 
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ikutin peraturan SOP (Standart Operasional Prosedur) 

yaitu dengan member surat panggilan atau teguran 

terlebih dahulu. Jika dalam pemanggilan atau teguran 

yang pertama masih juga belum bisa bayar maka akan 

dilakukan panggilan atau teguran yang ke dua dan ketiga. 

Kalau pun masih belum bisa bayar, maka pihak Koperasi 

Anugerah Mega Mandiri akan mendatangi konsumen 

tersebut untuk dimintai kepastian untuk membayar 

hutang nya. Tapi kalau konsumen tersebut masih ada 

etikat untuk membayar hutangnya, maka pihak Koperasi 

Anugerah Mega Mandiri akan memberikan solusi dengan 

sedikit mengurangi bebannya. Seperti denda yang 

dimiliki oleh konsumen tersebut akan di potong 25% 

supaya bisa mengurangi beban konsumen tersebut. Selain 

dengan cara pemotongan denda pihak Koperasi Anugerah 

Mega Mandiri juga akan melakukan solusi dengan cara 

lain seperti dengan cara pemindahan alih leasing ke 

konsumen lainnya. 
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2. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah 

kredit macet leasing sepeda motor second yang 

bermasalah di Koperasi Anugerah Mega Mandiri 

Palembang, berdasarkan Al-Quran surat (Al-

Baqarah:275,280, An-Nisa’:29, Al-Ma’idah:1,2, Al-

Imran:130) dan Hadits (HR. Ibnu Majah, HR. al-Baihaqi 

dan Ibnu Majah yang di shahihkan oleh Ibnu Hibban) 

serta dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 

04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, Nomor 

13/DSN-MUI/IX/2000, Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, 

Nomor 23/DSN-MUI/III/2000, Nomor 48/DSN-

MUI/II/2000. 

3.  

B. Saran 

 Setelah melakukan penelitian ada beberapa hal yang 

bisa penulis sarankan untuk Koperasi Anugerah Mega 

Mandiri Palembang: 

1. Karena pihak Koperasi Anugerah Mandiri terlalu 

cepat dan mudah dalam memberikan suatu pinjaman 
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modal atau barang sehingga pihak Koperasi 

Anugerah Mega Mandiri tidak memikirkan 

kelanjutannya apakah konsumen tersebut cepat untuk 

menyelesaikan pembayarannya atau tidak, maka 

sebaiknya pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri 

melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap 

konsumen yang akan di pinjamkan supaya tidak 

terjadi lagi suatu kemacetan dalam penyelesaian 

pembayaran. 

2. Cara dalam menyelesaikan masalah dalam 

pembayaran hutang sebaiknya di pertahankan karena 

solusi yang diberikan sehingga akan membantu 

nasabah dalam menyelesaikan pembayaran hutang 

atau kredit macet tersebut. 

 

 


