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BAB  V 

PENUTUP 

A. K e s i m p u l a n 

Berdasarkan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Hukum yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia termasuk Koperasi 

Cahaya Abadi di Kab Poso yaitu terdiri dari, Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan 

Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan 

Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi, Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan 

pada Koperasi, dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang 

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. 

2. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KSP. Cahaya Abadi Kab. Poso 

adalah terjadinya musibah yang menimpa perusahaan atau usaha nasabah, 

adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah atau anggota koperasi, adanya 

pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya 

tanggung jawab, penyalahgunaan kredit oleh peminjam dan adanya anggota 

koperasi yang berprofesi sebagai buruh, petani, dan nelayan yang 

berpenghasilan kecil dan sesuai musim saja. Upaya yang ditempuh oleh KSP. 

Cahaya Abadi Kab. Poso dalam menyelesaikan kredit macet atau pinjaman 

macet adalah melalui jalur negosiasi, dengan memperpanjang jangka waktu 
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kredit/angsuran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah 

persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, maupun jangka 

pembayaran angsuran beserta penurunan suku bunga sesuai hasil negosiasi. 

Apabila cara negosiasi tidak berhasil, maka pihak koperasi akan menempuh 

upaya penyitaan barang jaminan peminjam sesuai perjanjian jika dana 

pinjaman berjumlah besar, upaya ini merupakan langkah terakhir yang 

digunakan untuk menutup utang yang dimiliki oleh anggota koperasi, namun 

sisa dari penjualan akan dikembalikan lagi kepada pihak peminjam.  

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai Penyelesaian Kredit Macet pada 

Koperasi Cahaya Abadi di Kabupaten Poso maka peneliti ingin menyampaikan 

saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan Koperasi Cahaya Abadi Kab. Poso agar lebih teliti dan 

meningkatkan pengawasan terhadap peminjam agar tidak lagi terjadi 

penyalahgunaan kredit dan lemahnya pertanggung jawaban kredit demi 

mengurangi kredit bermasalah atau kredit macet. 

2. Diharapkan kepada msyarakat yang menjadi anggota koperasi sekaligus  

sebagai peminjam kredit sebaiknya lebih mematuhi peraturan yang telah 

disepakati sebelumnya, karena pada dasarnya koperasi memberikan kredit atas 

dasar kepercayaan sehingga seharusnya pihak peminjam lebih bertanggung 

jawab atas beban yang diberikan dan tidak menyalahgunakan kredit tersebut. 

 


