BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya dengan penerapan PEARLS pada laporan keuangan KSP CU
Satu Hati diperoleh kesimpulan :
1.

Kinerja keuangan yang dimiliki oleh CU Satu Hati dapat
dikatakan masih kurang sehat atau cukup ideal karena kebanyakan
dari hasil perhitungan rasio-rasio PEARLS masuk kedalam
kategori cukup sehat (cukup ideal).

2.

menyatakan bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2018 setelah
dilakukan analisis Pearls yang menggunakan 12 indikator terdapat 3
aspek yang tidak sehat yaitu E-1, E-8, dan S-10. Dan terdapat pula 4
aspek kurang sehat yaitu P-1, P-2, A-1, dan L-1. Dan pada tingkat
sehat terdapat 2 aspek yaitu E-7 dan S-11. Pada tingkat sangat sehat
terdapat juga 3 aspek yaitu A-2, R-7, dan R-9.

B. Saran
Saran yang diberikan penulis, yang mungkin bisa menjadi masukan
untuk CU Satu Hati agar lebih berkembang, yakni :
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1.

lebih memperhatikan beberapa komponen yang mengalami penurunan presentase
penilaian kinerja atau memburuk selama 3 tahun terakhir dan juga pada indikatorindikator yang mengalami nilai atau hasil yang tidak ideal. Rata-rata tingkat
aspek PEARLS pada laporan keuangan dari tahun 2016-2018 ditemukan banyak
aspek yang kurang sehat maka diharapkan KSP CU Satu hati lebih meningkatkan
kinerjanya dan selalu mengawasi perkembangan aspek-aspek yang tidak sehat.

2.

mempertegas kebijakan pemberian kredit dan melakukan pertimbangan yang
lebih matang dalam pemberian pinjaman kepada anggota agar jumlah pinjaman
lalai yang semakin meningkat dapat diatasi dengan lebih baik lagi

C. Keterbatasan
Keterbatasan yang dialaimi penulis selama melakukan penelitian adalah :
1. Pada dasarnya, sistem penilaian PEARLS tidak dapat menunjukkan kesimpulan
hasil kinerja keuangan secara keseluruhan, sehingga menjadi kekurangan pada
perhitungan PEARLS itu sendiri.
2. indikator yang digunakan penulis hanya menyangkut 12 indikator pengukuran,
penulis menggunakan indikator pengukuran dan menganalisis kinerja keuangan
sesuai dengan yang dianjurkan oleh WOCCU.
3. Penulis juga menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna
karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai
koperasi, khususnya credit union.

