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BAB 5 

SIMPULAN dan SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Setelah pelaksanaan PKL selama tiga bulan di Credit Union 

Prima Danarta. Tujuan laporan magang yaitu dapat 

mempermudah dalam mengevaluasi permasalahan prosedur 

pencairan pinjaman dan mengetahui standar proses pencairan 

pinjaman di CU Prima Danarta. 

Berdasarkan hasil magang dapat dipaparkan kesimpulannya 

sebagai berikut : 

1. Proses perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang 

penting bagi CU, oleh karena itu harus terdapat tahapan 

dalam melakukan perjanjian kredit. Perjanjian merupakan 

sebuah hubungan hukum antara CU dengan peminjam agar 

saling terkait dengan kewajibannya.  

2. Prosedur operasional standar dalam pemberian pinjaman 

yang diterapkan oleh CU Prima Danarta sudah baik, namun 

masih terdapat kelemahan dalam proses pelaksanaan 

prosedur operasional standarnya yaitu dalam pemisahan 

tugas. Pada staf kredit membantu di staf administrasi dan 

keuangan saat membuat slip pencairan atau memo. 

3. Prosedur pemberian pinjaman merupakan aspek yang 

signifikan dalam menentukan layak atau tidak layaknya
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Peminjam dalam memperoleh pinjaman. Oleh sebab itu CU 

tidak boleh dengan mudahnya memberikan kredit begitu 

saja, karena akan berdampak pinjaman bermasalah di 

kemudian hari. 

Solusi untuk permasalahan yang ada di CU Prima Danarta yaitu 

dalam melakukan penilaian atau analisis terhadap suatu pinjaman 

CU harus benar-benar menganalisis pinjaman yang akan 

diajukan dengan mentaati aturan atau prinsip-prinsip yang ada di 

CU. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dengan adanya prosedur 

pencairan pinjaman maka diharapkan : 

1. Dalam perjanjian kredit, CU harus tegas pada suatu 

perjanjian, hal ini perlu dilakukan agar peminjam tidak lalai 

dalam kewajibannya serta mengikuti dan mematuhi 

perjanjian kredit yang telah disepakati antara CU dengan 

peminjam. 

2. Dalam pembagian tugas di CU sebaiknya dilakukan sesuai 

dengan tugas atau job desk masing-masing seperti staf kredit 

tugasnya hanya mengecek dan mengajukan permohonan 

kredit peminjam dan staf administrasi dan keuangan 

melakukan penyimpanan dokumen transaksi harian slip 

masuk (untuk membayar angsuran) dan slip keluar (untuk 

pencairan pinjaman) dan membuat memo pencairan 
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pinjaman. Supaya tidak timbul kecurangan di pembuatan 

dokumen atau slip saat bekerja. 

3. Dalam pemberian pinjaman sebaiknya CU tetap berpedoman 

pada prosedur operasional standar yang berlaku di CU 

tersebut, seperti mengikuti persyaratan mengikuti pendidikan 

dasar, sebelum pengajuan pinjaman disetujui agar CU dapat 

mengambil kebijakan yang sehat dalam menentukan 

pinjaman dan  siapa saja yang harus diberikan pinjaman. CU 

memberikan sanksi bagi staf yang lalai dalam pelaksanaan 

pemberian kredit kepada peminjam sehingga masalah 

pinjaman macet dapat diminimalisasi. 
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