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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada Koperasi Mitra Sejati, dilakukan 

melalui penyediaan fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

sesuai dengan kemampuan dan usaha yang dijalankan oleh nasabah, 

dengan memberikan jaminan benda tidak bergerak kepada pengurus 

koperasi. Kemudian nasabah juga diminta untuk membuat pernyataan, 

bahwa jaminan dan keterangan yang diberikan adalah benar dan sesuai 

dengan kenyataan yang ada. Nasabah juga mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian. Nasabah 

juga dibatasi untuk meminjam di tempat lain dan tidak dibenarkan untuk 

memindahkan jaminan kepada pihak lain. Kemudian berakhirnya 

Perjanjian Pembiayaan/Kredit sesuai dengan yang sudah tercantum dalam 

surat perjanjian pembiayaan atau kredit. 

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada Koperasi Mitra 

Sejati, antara lain adalah penghasilan nasabah tidak mencukupi untuk 

membayar angsuran, hal ini disebabkan karena penghasilan yang diperoleh 

tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan keluarga, selain itu juga usaha yang 

dilakukan nasabah tidak berhasil, karena usaha tersebut bangkrut sehingga 

tidak lagi dapat membayar angsuran pada setiap bulannya. Kemudian yang 

menjadi hambatan bagi pengurus koperasi dalam pelaksanaan pembiayaan 
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tersebut adalah nasabah yang bersangkutan pindah pindah rumah atau 

pindah alamat, tetapi tidak memberitahukan kepada pengurus koperasi, 

sehingga menyulitkan pengurus koperasi untuk menghubungi nasabah 

yang bersangkutan. 

3. Penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam membayar angsuran pada 

Koperasi Mitra Sejati, yaitu pertama dengan memanggil nasabah secara 

lisan melalui telepon, apabila tidak ada tindaklanjutnya maka dilakukan 

pemanggilan secara tertulis melalui surat agar nasabah yang bersangkutan 

datang menghadap untuk menjelaskan kondisi nasabah yang sebenarnya. 

Kemudian penyelesaian angsuran yang menunggak tersebut dilakukan 

secara musyawarah dan mufakat, dengan cara memberikan kesempatan 

kepada nasabah untuk mecicil angsuran yang tertunggak tersebut, dan 

penyelesaian terhadap kredit macet pada Koperasi Mitra Sejati tidak 

pernah sampai ke pengadilan, dan diselesaikan melalui musyawarah dan 

mufakat antara kedua belah pihak. 

 

B.  Saran 

Dari uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi pengurus Koperasi Mitra sejati harus benar-benar dapat menilai 

nasabah yang akan diberikan pinjaman, terutama mengenai penghasilan 

dan usaha yang dilakukan nasabah. Hal ini penting untuk mengantisipasi 

kredit macet untuk masa yang akan datang, karena nasabah yang tidak 
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jelas usahanya tidak akan dapat membayar angsuran sesuai dengan 

perjanjian yang sudah disepakati bersama. 

2. Bagi nasabah atau anggota koperasi yang diberikan pinjaman atau kredit 

harus benar-benar dapat mematuhi ketentuan dalam perjanjian, karena 

dengan mematuhi perjanjian tersebut nasabah sudah ikut memajukan 

koperasi untuk masa yang akan datang, karena dengan lancarnya nasabah 

membayar angsuran maka secara tidak langsung juga memberikan 

kesempatan bagi anggota yang lain untuk mendapatkan pinjaman dari 

koperasi, karena dana yang ada pada koperasi tersebut adalah dana 

nasabah yang dipinjamkan kembali kepada nasabah, secara bergiliran dan 

terus menerus. 


