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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk melihat kinerja Unit Pengelola Keuangan 

(UPK) BKM Tridaya Waru Mandiri di Kelurahan Karangwaru dapat diambil 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1. Kesimpulan 

1. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan pinjaman bergulir diukur melalui 4 

aspek yaitu : 

a. Aspek peminjam diukur dengan menggunakan indikator LAR (Loan at 

Risk) pada tahun 2015 kinerja UPK adalah memuaskan karena LAR < 10%. 

Dengan capaian sebesar 2,4% dari bulan Januari sampai dengan bulan 

Agustus dan mengalami penurunan menjadi 2,3% pada bulan September 

sampai dengan Desember 2015. Adanya penurunan rasio LAR 

menunjukkan adanya kenaikan kinerja karena pinjaman yang diberikan 

kepada kelompok masyarakat semakin lancar pengembaliannya. Meskipun 

terjadi penambahan jumlah KSM sebesar 11 kelompok tetapi jumlah KSM 

yang menunggak ≥ 3 bulan tidak mengalami kenaikan, tetap sebanyak 3 

KSM.  

b. Aspek pinjaman dengan indikator PAR (Portofolio at Risk) digunakan untuk 

mengukur tingkat kinerja pengelolaan pinjaman bergulir dari aspek resiko 

pinjaman yang diberikan. Selama tahun 2015 capaian PAR (Portofolio at 

Risk) adalah memuaskan karena <10%.. Terjadinya kenaikan PAR 

dikarenakan pada bulan Oktober pinjaman yang menunggak ≥ 3 bulan  naik 
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dari Rp.15.304.000  menjadi Rp.  38.368.450, sementara saldo pinjaman 

naik dari Rp. 799.511.200 menjadi Rp. 893.895.200 

c.  Aspek kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dengan indikator ROI 

(Return on Investmen) memuaskan karena >10%. ROI tertinggi dicapai 

dalam bulan Mei sebesar 16,56% dan terendah pada bulan Desember sebesar 

14,96%.  

d. Aspek kemampuan pendapatan untuk menutup biaya dengan indikator CCr 

(Cost Coverage) memuaskan karena >125%. CCr (Cost Coverage) tertinggi 

dicapai pada bulan Mei sebesar 416,72%  dan terendah pada bulan Desember 

sebesar 342,26%.  

2. Dari hasil penilaian kinerja dengan menggunakan 4 aspek LAR, PAR, ROI dan 

CCr semuanya menunjukkan kinerja memuaskan, walau pada akhir tahun 

mengalami perubahan signifikan tetapi hal ini dapat diatasi oleh UPK 

Karangwaru.  maka dapat disimpulkan bahwa UPK BKM Tridaya Waru 

Mandiri cukup layak  dalam pengelolaan pinjaman bergulir.  

5.2. Saran 

1. Meskipun kinerja pengelolaan pinjaman bergulir pada UPK Tridaya 

Warumandiri memuaskan tetapi untuk capaian PAR pada bulan Oktober, 

November dan Desember mengalami kenaikan. Terjadinya kenaikan PAR 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja dari aspek pinjaman yang 

diberikan kepada KSM. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk 

memperlancar angsuran pinjaman dari KSMm melalui : 

-   Mengingatkan KSM beberapa hari  sebelum waktu mengangsur. Bisa melalui 

telpon atau SMS atau kunjungan ke KSM 



56 
 

-  Melakukan pendampingan terhadap KSM yang memiliki indikasi ketidak 

lancaran angsuran dengan mendatangi pada saat pertemuan kelompok 

dilaksanakan oleh KSM.  

2.  Realisasi pencairan pinjaman setiap bulannya tidak merata. Hal ini dapat 

menimbulkan adanya dana pinjaman bergulir yang menganggur. Untuk itu perlu 

dilakukan usaha untuk menaikkan pencairan pada bulan-bulan yang biasanya 

terjadi penurunan pencairan dengan cara memberikan keringan biaya-biaya yang 

berhubungan dengan biaya pinjaman  pada bulan-bulan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


