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BAB V 

PENUTUP

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan yang meliputi: 

1. Pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit di PD BPR BKK 

Jepara Cabang Mlonggo sudah berlangsung cukup efektif, karena NPL 

(Non Performing Loan) ditahun 2017 dibawah 5% dan pencapaiannya 

dibawah angka target, bisa dikatakan lebih bagus dari tahun sebelumnya 

yaitu tahun 2016. Dengan diterapkan pengendalian tersebut dalam 

aktivitas/operasional pengkreditan sesuai kebijakan yang berlaku 

berdasarkan SOP (Standar Operasional Perusahaan), dan juga dengan 

adanya pemisahan tugas yang berlaku, wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing bagian, kepatuhan karyawan terhadap tata tertib yang 

berlaku, dan menerapkan sikap kehati-hatian dalam melepas kredit 

sehingga NPL nya lebih rendah dari tahun lalu. Pengendalian internal 

dalam sistem pemberian kredit di PD BPR BKK Jepara Cabang 

Mlonggo dilakukan sesuai tahapan yang sudah ditentukan yaitu mulai 

dari tahapan permohonan sampai tahapan pencairan kredit.

2. Efektivitas pengendalian internal dalam menangani kredit macet di PD 

BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo sudah dilakukan sesuai dengan 

kebijakan, mulai dari pengawasan terhadap semua pegawai dalam 
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melakukan operasinya terkait kinerjanya benar atau tidak, pengawasan 

semua jenis kredit dan pihak yang terkait, pengawasan terhadap 

pelepasan kredit dan tidak bertentangan dengan aturan yang ditetapkan 

oleh OJK dalam hal ini mengenai kebijakan dan prosedur pemberian 

kredit yang harus dilakukan dengan benar, dan memastikan agunan 

sebagai pengikat kredit harus dipastikan nilai wajarnya lebih tinggi dari 

jumlah pinjamannya 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini, peneliti ingin memberikan 

saran yang meliputi: 

1. PD BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo diharapkan tetap 

mengedepankan prinsip kehati-hatian dan dengan prosedur-prosedur 

sesuai pedoman kebijakan dalam pemberian kredit. 

2. PD BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo diharapkan tetap 

mengimplementasikan upaya pengendalian internal dalam pemberian 

kredit di PD BPR BKK Jepara Cabang Mlonggo agar tetap bisa menekan 

NPL lebih optimal lagi dari NPL yang sudah direncanakan di periode 

berikutnya.

3. Untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian yang 

dilakukan yang berkaitan dengan pengendalian Internal dalam pemberian 

kredit dengan pembahasan lebih luas dan lebih sempurna l


