BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir (TA) ini adalah untuk mengetahui bagaimana
prosedur pemberian kredit, ketentuan dan persyaratan, hambatan dan solusi saat pemberian
kredit simpan pinjam dan perhitungan bunga dan angsuran pinjaman, perhitungan denda,
dan perhitungan biaya resiko pinjaman yang ada di KPRI Sejahtera.
Mengadaptasi seluruh pengetahuan mengenai kredit dan kredit simpan pinjam pada
koperasi, fungsi dan tujuan kredit, macam-macam kredit, unsur-unsur kredit dan memahami
modal koperasi, fungsi koperasi simpan pinjam serta prosedur pemberian koperasi. Oleh
karena itu memahami dasar-dasar kredit sangatlah penting untuk mengoperasikan dengan
baik dan benar.
Koperasi berusaha untuk dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari
angotanya. memberikan kredit simpan pinjam adalah salah satu dari unit usaha koperasi.
Pemberian kredit yaitu suatu usaha koperasi yang paling cocok, oleh karena itu koperasi
perlu memberikan penilaian terhadap anggotanya tersebut mampu untuk mengembalikan
kredit yang telah diterimanya.
Dengan pemberian kredit tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan anggotanya
sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberian kredit
merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh Koperasi.
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pengurus
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melakukan

analisa

administrasi/keabsahan dokumennya disertai wawancara mengenai tujuan penggunaan
pinjaman seperti gambaran umum bidang usaha yang akan dibiayai dan kemampuan
membayar pinjaman, melakukan analisa kredit serta menjelaskan persyaratan dan produk
pinjaman / pembiayaan (seperti maksimal plafon pinjaman, bunga, jangka waktu, dan cara
angsuran), pengurus melakukan hasil analisa, membuat perjanjian hutang dan menjelaskan
kembali tentang ketentuan pinjaman, petugas merealisasi kan pinjaman dan membuat
laporan monitoring dan pembinaan terhadap anggota.
Berdasarkan data KPRI Sejahtera tahun 2020, jumlah peminjam di KPRI Sejahtera
ada 50 orang. Jumlah tersebut bersifat fluktuatif setiap tahunnya, tetapi cenderung
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan memiliki suku bunga yang rendah yaitu
1,5%. Perhitungan bunga di KPRI Sejahtera menggunakan cara Flate Rate yaitu
pembebanan bunga terhadap pokok pinjaman akan tetap dari bunga maupun jumlah
angsuran pokok dari periode ke periode lainnya.
Solusi dari beberapa masalah yang terjadi saat pemberian kredit yaitu Pihak analisis
koperasi menghitung sisa pendapatan pemohon setelah dipotong angsuran dari bank dan
pihak analisis melakukan pendekatan pimpinan Lembaga tempat pemohon bekerja untuk
memperoleh informasi alasan tidak memberikan persetujuan kredit serta memberikan
motivasi kepada peminjam untuk membayar angsuran dengan tepat waktu dan membuat
laporan kepada pengawas atas kredit yang bermasalah.
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5.2.

Saran Dan Implikasi

Pada subbab ini akan disampaikan beberapa saran dan implikasi diantaranya sebagai
berikut :
1.

Saran
Terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang akan melanjutkan
penelitian yaitu sebagai berikut :
a.

Sebaiknya jika ingin mencari penelitian dilakukan jauh-jauh hari agar
tidak terlalu panik dengan dateline pengumpulan tugas akhir karena masih
banyak mahasiswa yang masih belum menemukan tempat penelitian yang
pasti.

b.

Sebaiknya peneliti mengerjakan Tugas Akhir ini lebih semangat lagi agar
tidak berdekatan dengan dateline agar dapat mengerjakan tidak tergesagesa dan merasa panik.

2.

Implikasi

Setelah melakukan penelitian di KPRI Sejahtera Surabaya ada beberapa masalah
yang timbul. Berikut merupakan implikasi masalah antara lain :
1.

KPRI Sejahtera Surabaya harus lebih ditingkatkan lagi mempromosikan
usaha kredit simpan pinjamnya.

2.

Sebaiknya KPRI Sejahtera lebih tanggap dalam melayani anggota baru untuk
pengajuan kredit seperti menulis formulir permohonan kredit, dan lebih teliti
dalam pengecekan berkas-berkas untuk pengajuan kredit.
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