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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab 5, maka hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sistem pemberian kredit pada Koperasi Syariah Arrahmah 

Banjarmasin telah diselesaikan dengan sangat baik dan sesuai dengan 

teknik yang ditetapkan dalam Standard Activity Framework. Meski 

demikian, masih ada beberapa kekurangan yang terlihat dari komponen 

interior control. 

2. Kerangka pengendalian ke dalam yang telah dijalankan sangat memuaskan, 

didukung oleh beberapa elemen, yaitu: 

a. Ada pembagian kemampuan dalam konstruksi hierarkis serta 

seperangkat tanggung jawab kerja yang wajar sehubungan dengan 

batas-batas kekuasaan dan kewajiban. 

b. Adanya pengaturan kekuatan dan metodologi pencatatan yang 

benar-benar menarik, yang dibuat untuk membantu siklus pemberian 

kredit yang sukses dan jelas. 

c. Adanya praktek-praktek yang sehat, dengan melibatkan bukti 

pertukaran dalam latihan kredit. 
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d. Kualitas perwakilan yang hebat, sebagaimana ditegaskan oleh strategi 

organisasi mengenai pendaftaran khusus pekerja baru dan bekerja 

berdasarkan sifat pekerja 

e. Ada kontrol orang dalam yang dilakukan oleh otoritas yang sepenuhnya 

disetujui pada latihan 

f. Pemeriksaan kualifikasi kredit dan orang yang berutang dengan catatan 

pembukuan yang terputus-putus dan tidak terduga, serta korespondensi 

yang baik dengan peminjam secara efektif sejak awal mendukung 

hingga batas terjauh penggantian kredit. 

g. Pemeriksaan kualifikasi kredit dan orang yang berutang dengan catatan 

pembukuan sesekali dan tak terduga, serta korespondensi yang baik 

dengan peminjam secara efektif dari awal pendanaan hingga batas 

terjauh penggantian kredit. 

h. Inward control dalam rangka sosialisasi kredit di Arrahmah 

Banjarmasin Koperasi Syariah dinilai sangat kuat, hal ini terlihat dari 

kepuasan komponen interior control dari hasil pemeriksaan inner 

control 

 

B. Saran 

Berdasarkam hasil penelitian diatas dengan melihat indikator dari 

variable yang ada, maka saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: 
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1. Dengan tujuan untuk bekerja pada administrasi Arrahmah Banjarmasin 

Syariah Agree, penting untuk meningkatkan ketepatan dalam toleransi 

klien dan sebelum klien mendapatkan uang muka atau dana kredit. 

2. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin harus benar-benar 

menyampaikan atau bergerak kepada klien dengan tepat. 

3. Program Pengakuan Penunjang Taqsit Syariah secara keseluruhan telah 

berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, program ini harus terus 

dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar nantinya dapat berjalan lebih 

optimal dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendukung syariah 

lainnya, sehingga program ini dapat terus bermanfaat bagi bank-bank 

Penunjang Taqsit Syariah dalam mengatasi masalah mereka. kebutuhan, 

dan memiliki pilihan untuk membantu jalannya uang tunai untuk 

mendapatkan keuntungan. atau di sisi lain keuntungan yang mereka 

dapatkan dari efek samping dari bisnis yang mereka jalankan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


