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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

  Fungsi Account Credit dalam KJKS antara lain: membina hubungan baik 

dengan masyarakat luas, melakukan kunjungan terhadap calon anggota dan 

debitur serta pihak lainnya, dalam rangka: melakukan memonitoring dan 

pembinaan terhadap usaha anggota, penagihan atas tunggakan pembiayaan serta 

mempelajari kendala–kendala yang dihadapi anggota dan mengupayakan jalan 

keluarnya. Dan melakukan kegiatan wawancara serta membuat dan 

menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur atas permohonan dan 

realisasi pembiayaan. 

  Account Credit Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan ada beberapa 

kriteria yang digunakan dan dijadikan pertimbangan untuk upaya meminimalisasi 

terjadinya pembiayaan macet, antara lain dengan menggunakan analisis 

pemberian pembiayaan, Character yang dimiliki oleh calon anggota yang 

berkaitan dengan tingkah laku, jujur, transparansi, amanah. Dan Account Credit  

mengingatkan anggota jika mendekati jatuh tempo pembayaran angsuran dengan 

cara telepon, sms dan mengunjungi anggota. 
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B. Saran 

  Dengan selesainya penelitian skripsi ini, dapatlah kiranya penulis 

memberikan saran: 

a. Sistem monitoring yang komprehensif yang dilaksanakan secara disiplin dan 

konsisten sehingga dapat memantau secara dini perkembangan dan gejala-

gejala anggota yang tidak baik. Account Credit diwajibkan melakukan 

kunjungan secara rutin kepada para anggota pembiayaan supaya lebih bisa 

memantau anggota dalam penggunaanya. 

b. Harusnya pihak KJKS yang menangani pengajuan pembiayaan dan surve 

Account Credit lebih selektif dalam menggunakan metode analisis 

pembiayaan dalam  memberi kefleksibelan persyaratan bagi nasabah dengan 

cara mengaplikasikan faktor 6C tersebut dalam penilaian pemberian 

pembiayaan, secara menyeluruh tidak hanya dalam faktor dominan pada 

character  saja, karena dalam pembiayaan sifatnya memudahkan dalam 

pengajuan dan aplikasinya rawan akan pembiayaan macet. Dalam SOP  

(standar Operasional Prosedur) yang dimiliki setiap KJKS dan UJKS 

diaplikasikan secara menyeluruh dan analisis perilaku nasabah dicantumkan.  
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PENUTUP 

  

C. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

  Fungsi Account Credit dalam KJKS antara lain: membina hubungan baik 

dengan masyarakat luas, melakukan kunjungan terhadap calon anggota dan 

debitur serta pihak lainnya, dalam rangka: membina hubungan baik dengan 

masyarakat luas, melakukan kunjungan terhadap calon anggota dan debitur serta 

pihak lainnya, dan melakukan kegiatan wawancara serta membuat dan 

menyampaikan laporan secara periodik kepada Direktur atas permohonan dan 

realisasi pembiayaan. Namun kunjungan yang dilakukan Account Credit kurang 

disiplin dan realisasi pemberian pembiayaan masih menggunakan analisis 1C 

yaitu character, sehingga keterlambatan pembayaran masih sering terjadi. 
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  Dengan selesainya penelitian skripsi ini, dapatlah kiranya penulis 

memberikan saran: 

c. Sistem monitoring yang komprehensif yang dilaksanakan secara disiplin dan 

konsisten sehingga dapat memantau secara dini perkembangan dan gejala-

gejala anggota yang tidak baik. Account Credit diwajibkan melakukan 

kunjungan secara rutin kepada para anggota pembiayaan supaya lebih bisa 

memantau anggota dalam penggunaanya. 

d. Harusnya pihak KJKS yang menangani pengajuan pembiayaan dan surve 

Account Credit lebih selektif dalam menggunakan metode analisis 

pembiayaan dalam  memberi kefleksibelan persyaratan bagi nasabah dengan 

cara mengaplikasikan faktor 6C tersebut dalam penilaian pemberian 

pembiayaan, secara menyeluruh tidak hanya dalam faktor dominan pada 

character  saja, karena dalam pembiayaan sifatnya memudahkan dalam 

pengajuan dan aplikasinya rawan akan pembiayaan macet. Dalam SOP  

(standar Operasional Prosedur) yang dimiliki setiap KJKS dan UJKS 

diaplikasikan secara menyeluruh dan analisis perilaku nasabah dicantumkan.  

 

 

 

 

 


