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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 

1. Pengendalian internal yang diterapkan pada koperasi PUSKOPANTI telah 

memadai yang memiliki nilai rata-rata 3.83. Hal ini dapat dilihat dari 

persentase responden dengan jawaban sangat setuju 27.42%, responden 

menyatakan setuju 55.93% responden menyatakan cukup setuju 12.34%, 

3.58% responden menyatakan tidak setuju dan 0.73% menyatakan sangat tidak 

setuju. 

2. Sistem pemberian kredit yang di terapkan oleh pihak koperasi sudah efektif 

dengan nilai rata-rata 3.97. Hal ini dapat dilihat dari persentase responden 

yang mayoritas memberikan jawaban sangat setuju 18.73%, 74.31% 

responden menyatakan setuju, 5.84% responden menyatakan cukup setuju, 

0.45% responden menyatakan tidak setuju dan 0.67% responden menyatakan 

sangat tidak setuju 

3. Pengendalian internal berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian 

kredit sebesar 41.47% dan memiliki hubungan yang kuat sebesar 0.644. Hasil 

uji hipotesis t hitung = 5.324 lebih besar dari ttabel = 1.303 Ini berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima, maka Pengendalian internal berperan dalam Menunjang 

Efektivitas Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi PUSKOPANTI. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang penulis kemukakan berdasarkan tanggapan responden 

antara lain :  

1. Pemberian kredit yang diberikan koperasi harus memperhatikan resiko 

yang akan terjadi, dalam arti kata tidak mudah memberikan kredit tanpa 

penilaian yang kuat. Hal ini karena banyaknya pengajuan kredit yang tidak 

sesuai dengan peruntukannya, seperti pengajuan untuk usaha kecil 

menengah tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi di luar usaha 

yang diajukan. Solusi yang perlu dilakukan oleh koperasi adalah 

melakukan survey terhadap calon nasabah sebelum diberikannya kredit  

dan melakukan pemantauan pada usaha/pekerjaan nasabahnya secara 

berkala setelah diberikan kredit, sehingga akan diketahui kredit yang 

diberikan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

2. Dalam aktivitas pengendalian pihak manajemen koperasi perlu melakukan 

pengecekan independen secara berkesinambungan untuk menguji 

kesesuaian jumlah kredit dengan data penerimaan kas yang diterima, agar 

tidak terjadi kekeliruan atau penyelewengan. 

3. Dalam mencari nasabah kredit (debitur) koperasi perlu meningkatkan 

filosofi dan gaya operasi yang dapat menunjukkan tindakan-tindakan yang 

kreatif bagi karyawannya seperti mencari anggota koperasi melalui 

penawaran kredit dengan melakukan penawaran melalui telepon atau 

mendatangi langsung, sebab selama ini pemberian kredit diberikan dengan 

menunggu anggota koperasi yang datang. 
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4. Pihak koperasi perlu mengadakan promosi besar-besaran seperti yang 

dilakukan kebanyakan bank dan leasing dalam memberikan program 

kredit kepada calon nasabahnya, seperti melakukan program angsuran 

ringan atau bunga yang rendah, agar minat calon nasabah untuk 

mengajukan kredit semakin meningkat dan menambah profitabilitas 

koperasi itu sendiri. 

5. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain selain sistem 

pemberian kredit agar koperasi dapat mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dari kinerja koperasi itu sendiri. 

 


