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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Sistem penyaluran kredit yang dijalankan oleh Koperasi Simpan 

Pinjam Dian Mandiri sejauh ini bisa dijalankan oleh tiap-tiap nasabah 

yang mengajukan kredit. Dimana calon peminjam hanya 

melampirkan Formulir Pengajuan Pinjaman (F1) yang dilengkapi 

dengan berkas fotokopi KTP calon peminjam dan penanggung, 

fotocopy KK, foto diri calon peminjam dan penanggung. Setelah itu, 

pihak Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri menganalisis apakah 

pemohon layak diberikan kredit berdasarkan usahanya, apabila 

disetujui maka kredit akan diberikan.  

2. Pemberian kredit yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Dian 

Mandiri kepada UMKM merupakan salah satu usaha Koperasi 

Simpan Pinjam Dian Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan 

nasabahnya. Seratus dua puluh  UMKM yang menerima bantuan 

kredit dikelompokkan menjadi tiga jenis usaha yaitu tiga puluh usaha 

budidaya, enam puluh usaha pengolahan, dan tiga puluh usaha retail. 

3. Manfaat dari pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Simpan 

Pinjam Dian Mandiri terlihat pada peningkatan pendapatan yang 

diterima oleh UMKM sebelum dan sesudah kredit.Secara 

keseluruhan, pemberian kredit yang dilakukan Koperasi Simpan 
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Pinjam Dian Mandiri memang memberikan manfaat yang besar bagi 

pelaku usaha. Pendapatan total meningkat yaitu dari Rp 

1.858.960.000 sebelum kredit menjadi Rp 2.342.520.000 setelah 

kredit. Selain itu, peningkatan pendapatan juga berpengaruh pada 

R/Cratio, dimana saat sebelum menerima kredit sebesar 2,04, yang 

artinya setiap pengeluaran biaya sebesar Rp 1akan mendapatkan 

penerimaan sebesar Rp 2,04. Sedangkan setelah menerima kredit, 

R/C rationaik menjadi 2,06, yang artinya setiap pengeluaran sebesar 

Rp 1 akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 2,06. Akan tetapi, 

Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri akan lebih efektif dan efisien 

jika memberikan kredit pada UMKM dengan jenis usaha retail, 

karena nilai R/C rationya meningkat menjadi 1,97 setelah menerima 

kredit, dimana sebelumnya hanya 1,89. Berbeda dengan jenis usaha 

budidaya, nilai R/C ratiomenurun dari 2,10 menjadi 2,02, walaupun 

secara penerimaan memang meningkat. Akan tetapi, hal tersebut 

menjadi tugas Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri untuk lebih 

memberikan pelatihan kepada UMKM yang bergerak di bidang 

budidaya agar dapat mengefisiensikan biaya sehingga nilai R/C ratio 

juga meningkat. 

4. Peningkatan R/C ratio yang tidak merata dikarenakan sebaran 

respondennya pun tidak merata.Akan tetapi, hal ini tidak menutup 

kesempatan tiap-tiap UMKM untuk mendapatkan kredit dari 

Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri, karena semua UMKM 
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memiliki R/C ratiolebih dari 1. Selain itu, manfaat tersebut juga akan 

dirasakan oleh pelaku usaha, karena dengan kredit yang diberikan 

Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri, pelaku usaha akan mampu 

mengembangkan dan meningkatkan usahanya, sehingga diharapkan 

mampu membantu dalam usaha pemerintah untuk menurunkan 

tingkat pengangguran dan angka kemiskinan yang terjadi di 

Yogyakarta dan Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri terus mampu 

memberikan kredit sebagai peran dalam perkembangan UMKM di 

Yogyakarta. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri juga 

akan merasakan manfaat dari penyaluran kredit yang tepat guna, 

karena ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakan umum 

kepada Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri, sehingga 

memungkinkan Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri akan lebih 

banyak lagi mendapatkan nasabah baru dalam perkembangan 

koperasinya. 

 

B. Saran 

1. Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri hendaknya lebih 

meningkatkan lagi jumlah bantuan kredit kepada UMKM. 

Selain itu, hendaknya Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri 

lebih banyak memberikan pelatihan kepada nasabah yang 

bergerak pada jenis usaha budidaya agar mampu 
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mengefisiensikan kredit yang diterima, serta mampu 

memasarkan usahanya lebih baik lagi.  

2. Diharapkan ada peneliti berikutnya yang membahas mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pengajuan 

kredit, agar Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri dapat 

melihat faktor mana yang memberikan dampak terbesar dalam 

penyaluran kredit tersebut kepada UMKM sehingga 

penyaluran kredit tersebut benar-benar bermanfaat dalam 

perkembangan UMKM dan Koperasi Simpan Pinjam Dian 

Mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


