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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Prinsip pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berdasarkan. 1) UU No. 

25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian. Tujuannya untuk memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Peraturan Pemerintah No 9 

Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Kegiatan 

yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana 

tersebut melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi 

yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi 

yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya. 3) Peraturan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19 / Per / 

M. KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang, 

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasaratas asas kekeluargaan. 
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2. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan pada Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) dikenal dan diatur pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip ini bertujuan agar dapat 

memberikan perlindungan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan. 

Perundang-undangan yang menjadi acuan bagi Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) dalam melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, yaitu Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 2 dan 3. 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki pola kebijakan pengurus yang 

mengatur ketentuan mengenai simpan dan pinjaman anggota. Seperti 

ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman/kredit dan 

jangka waktunya, atau rasio pemberian pinjaman/kredit dilihat dari nilai 

jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya. Seyogyanya setiap 

pinjaman/kredit diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan 

tetap dilakukan monitor dalam penggunaannya.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran-saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut: 

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hendaknya melaksanakan semua 

kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk sehubungan dengan pelaksanaan 

prinsip kehati-hatian dengan lebih baik lagi, yang didukung dengan 

sumber daya manusia baik. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
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hendaknya lebih teliti dalam pengecekan data dan keterangan yang 

diberikan debitur, baik mengenai identitas diri, tujuan pembiayaan maupun 

dalam penilaian jaminan yang diajukan oleh debitur.  

2. Untuk pemerintah hendaknya membuat kebijakan yang lebih khusus dan 

jelas mengenai prinsip kahati-hatian sehingga tidak terjadi perbedaan 

penafsiran ketentuan dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang harus 

dilakukan oleh setiap Koperasi Simpan Pinjam (KSP)  dalam menjalankan 

usahanya, khususnya di dalam pemberian kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip bank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




