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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Koperasi Simpan 

Pinjam Artha Mandiri Mlonggo, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan pengendalian internal pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

Mlonggo dan sistem pemberian kredit telah berjalan secara efektif. Hal ini dilihat 

dari : 

 

1. Pengendalian Internal yang diterapkan telah efektif dan memadai yang 

dibuktikan dengan adanya unsur- unsur Lingkungan Pengendalian, 

Penetapan Risiko Manajemen, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan 

Komunikasi dan Pemantauan. 

2. Sistem pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

Mlonggo telah sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Jadi tidak ada manipulasi atau penyalahgunaan data nasabah. Adanya 

jaminan yang memadai yang telah disesuaikan dengan besarnya jumlah 

kredit yang diberikan, sehingga dengan adanya jaminan tersebut dapat 

dijadikan sebagai jaminan terhadap keamanan kredit. Adanya bunga dari 

setiap kredit yang diberikan, sehingga memberikan keuntungan bagi 

pihak koperasi dan pengembalian kredit oleh nasabah telah sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan sehingga mampu memperkecil risiko kredit 
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macet. Dengan demikian kredit pada KSP Artha Mandiri Mlonggo bisa 

dikatakan cukup efektif karena kredit yang diberikan dapat kembali tepat 

waktu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dengan sejumlah 

bunga yang telah ditentukan. 

3. Peranan pengendalian internal dalam menunjang efektifitas sistem 

pemberian kredit usaha kecil dan menengah tidak dapat diabaikan. 

Pengendalian internal telah membantu menjaga kekayaan sehingga 

keamanan dana terjaga, mendorong ketelitian dan keandalan data 

akuntansi sehingga tidak ada rekayasa data. Pengendalian internal yang 

dilaksanakan di KSP Artha Mandiri Mlonggo telah mampu memberikan 

pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang, sehingga 

sistem pemberian kredit benar – benar melalui proses analisa dan 

perhitungan yang tepat, sehingga risiko kemacetan dalam pengembalian 

kredit dapat diminimalisir sekecil mungkin. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran – saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pimpinan 

mengenai proses pengendalian pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

Mlonggo, antara lain sebagai berikut : 

1. Agar pengendalian berjalan lebih efektif, pemantauan dan pemeriksaan 

dapat dilakukan sesering mungkin, sehingga apabila terjadi 

penyimpangan dapat diketahui lebih cepat. 

2. Dilakukan penambahan karyawan agar tidak terjadi perangkapan tugas. 
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3. Membuat Laporan mengenai perkembangan usaha nasabah. Dengan hal 

tersebut agar diketahui apakah kredit yang diberikan dapat 

mengembangkan usaha nasabah atau tidak. 


