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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian peminjaman dana usaha pada UED-SP Sendayan

Makmur tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya seperti yang telah

ditentukan dalam perjanjian, banyak pihak peminjam atau debitur yang

melakukan penunggakan atau tidak memenuhi kewajibannya membayar

angsuran pinjaman setiap bulan kepada pihak UED-SP.

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dana

usaha pada UED-SPSendayan Makmur adalah sulitnya melakukan penagihan

tunggakan yang dilakukan oleh pihak peminjam, hal ini terjadi karena karakter

buruk dari sebagian peminjam yang dengan sengaja tidak membayar angsuran

setiap bulan sesuai perjanjian, dan juga disebabkan oleh kesalahan analisis dari

pihak UED-SP kepada calon peminjam yang awalnya pihak UED-SP meyakini

bahwa calon peminjam akan memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian tetapi

malah banyak yang melakukan penunggakan.

3. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dana usaha

pada UED-SP Sendayan Makmur adalah dengan cara pihak UED-SP

memberikan keringanan kepada peminjam yang menunggak yaitu dalam

bentuk Rescheduling. Kemudian proses penyelesaian wanprestasi adalah

melalui proses musyawarah dengan asas kekeluargaan dan belum ada melalui

proses pengadilan.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak pengelola UED-SP Sendayan Makmur supaya melakukan analisis

yang lebih baik lagi dan supaya benar-benar mengenali karakter calon

peminjam sebelum mangabulkan pinjaman tersebut supaya tidak terjadi

penunggakan lagi di kemudian hari, dan diharapkan kepada pihak UED-SP

Sendayan Makmur supaya lebih tegas lagi kepada peminjam yang menunggak

sehingga peminjam tidak dengan mudahnya melakukan penunggakan.

2. Untuk pihak peminjam supaya beritikad baik memenuhi kewajibannya yaitu

dengan membayar angsuran tepat pada waktunya dan tidak dengan mudah

melakukan tunggakan, supaya pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak

berjalan dengan lancar dan tidak terkendala.

3. Sebaiknya masalah wanprestasi dan kendala-kendala yang terjadi harus dengan

segera diproses dan dilaksanakan oleh pihak UED-SP dan jangan sampai ada

permasalahan yang terlambat diatasi karena akan menimbulkan masalah baru

yang akan mempersulit pihak UED-SP untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada.


