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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai sistem pengendalian 

mencegah penyimpangan dana pembiayaan pada KSPPS Amanah Usaha 

Mulia Magelang dapat diambil sebagai berikut : 

1. Sistem Pengendalian Internal KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang 

Sistem pengendalian internal yang digunakan KSPPS Amanah Usaha 

Mulia Magelang dalam pencegah penyimpangan dana pembiayaan yaitu 

dengan melakukan pengecekan rutinuntuk mencegah resiko yang tidak 

diinginkan. setiap pegawai dituntut untuk jujur dan bertanggungjawab 

dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, dan paling penting 

semua pegawai saling berkerjasama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang. 

Dalam sistem pengendalian Internal KSPPS Amanah Usaha Mulia 

Magelang sudah sesuai prosedur dengan karena menerapkan prinsip dan 

komponen pengendalian internl, hal itu tak lepas dari kerjasama para 

pegawai dan pemimpin dengan sikap kekeluargaan yang baik. 

2. Efektivitas sistem pengendalian internal KSPPS Amanah Usaha Mulia 

Magelang 

Keefektivitasan sistem pengendalian internal KSPPS Amanah Usaha 

Mulia Magelang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dituju, dalam pengoperasiannya juga sudah sesuai dengan prinsip dan 

komponen di pengendalian internal. Prinsip dan komponen tersebut antara 

lain : pegawai yang berkualitas dan dapat dipercaya, pemisahan 

wewennag, pengawasan, penetapan tanggungjawab secara perseorangan, 

pencatatan yang seksama dengan segera, penjagaan fisik, pemisaan oleh 

petugas yang bebas dari tugas rutin merupakan prinsip pengendalian 
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internal dan komponen pengendalian meliputi lingkungan pengendalian, 

penentuan risiko manajemen, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi dan pemantauan.  

Sistem pengendalian internal yang jalan berefektif ini tak lepas dari 

kualitas para pegawai dan pemimpin KSPPS Amanah Usaha Mulia 

Magelang dalam bekerjasama, karena sumber daya manusia yang baik 

maka setiap prinsip dan komponen pasti akan berjalan dengan baiksesuai 

tujuan. Walaupun ada kendala seperti kecukupan modal dan likuiditas tapi 

masih bisa teratasi dengan kerjasama yang baik antara para pegawai dan 

pemimpin. 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang penulis ingin berikan kepada KSPPS Amanah 

Usaha Mulia Magelang : 

1. Evaluasi secara rutinitas terhadap keberhasilan strategi yang digunakan 

sehingga terencana dengan baik sesuai sistem syariah 

2. Teknologi yang digunakan diperbanyak dan diperbarui agar lebih cepat 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

C. Penutup 

Demikianlah penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem 

Pengendalian Internal dalam Upaya Mencegah Penyimpangan Dana 

Pembiayaan KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang” sebagai tugas dan 

melengkapi syarat memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam ilmu perbankan 

syariah. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kata  sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 

untuk menyempurnakan penulisan tugas akhir ini.Terima Kasih 

 

 


