
BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui Praktek Kerja Lapangan 

pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa : 

1) Pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama 

Bandung selalu mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Hal tersebut 

berlaku bagi semua nasabah, baik itu nasabah baru maupun nasabah yang 

sudah lama. Prosedur pengajuan kredit adalah sama bagi setiap nasabah 

Bank Jabar Banten. Mulai dari Pengajuan Permohonan Kredit, Pencatatan 

Data Calon Debitur, Peninjauan Lapangan, Analisis Kredit, Keputusan 

Kredit, sampai dengan Realisasi Kredit.    

Jenis-jenis kredit yang tersedia di PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama 

Bandung sengaja dirancang sesuai dengan tujuan penggunaan kredit 

tersebut.  

 Kredit Peduli Jabar dan Banten yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

kegiatan usaha khususnya pengusaha/pelaku usaha mikro dalam 

pengentasan kemiskinan di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten.  

 Kredit Agribisnis yang berupaya untuk meningkatkan kegiatan sektor 

Agribisnis, khususnya untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka 

swasembada pangan di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten.  

 Kredit Mikro Utama bertujuan untuk mendorong laju perkembangan 

usaha sektor UMKM.  

 Kredit Multi Griya adalah Kredit Pemilikan Rumah dari  Bank Jabar 

Banten yang diberikan kepada Perorangan (Pegawai Aktif, Anggota TNI, 

Polri, Profesional, Wiraswasta, Pensiunan)  untuk keperluan Pembelian 

Rumah, Pembangunan Rumah, dan Renovasi. 
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 Kredit Pensiun diberikan khusus bagi para pensiunan. Rata-rata tujuan 

penggunaan kredit tersebut adalah untuk biaya menyekolahkan anak atau 

cucunya, ada juga yang menggunakannya untuk merenovasi rumah.         

 

2) Masalah yang timbul dalam pemberian kredit ini adalah masalah kredit 

macet. Timbulnya kredit macet ini bisa karena kesalahan pihak Bank, 

pihak debitur itu sendiri, atau karena keadaan perekonomian. Masalah 

kredit macet karena pihak Bank misalnya karena kesalahan Bagian Analis 

kredit yang kurang teliti dalam menganalisis proposal kredit, atau karena 

data yang dianalisisnya kurang lengkap dan tidak akurat. Kemudian 

masalah kredit macet yang diakibatkan oleh kesalahan nasabah misalnya 

karena kesalahan penggunaan dana kredit oleh debitur contohnya kredit 

untuk modal usaha tetapi digunakan untuk konsumsi, maka kemungkinan 

besar kreditnya akan bermasalah.Bisa juga karena kegiatan usahanya yang 

tidak berjalan lancar. Lalu masalah kredit macet yang diakibatkan karena 

keadaan perekonomian yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi 

masalah kredit contohnya karena terjadi inflasi atau pasar yang mengalami 

kejenuhan.  

 

3) Untuk mengatasi masalah kredit macet karena kesalahan pihak Bank 

adalah melakukan Reconditioning (persyaratan kembali) dengan cara 

menurunkan suku bunga agar tidak terlalu memberatkan nasabah, atau 

dengan penundaan pembayaran bunga. Lalu solusi untuk mengatasi kredit 

macet karena kesalahan nasabah adalah dengan melakukan Rescheduling 

(penjadwalan kembali) yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu 

kredit jika masalahnya timbul akibat kegagalan usaha. Tetapi jika kredit 

macet karena penyimpangan penggunaan dana kredit yang tadinya untuk 

modal kerja dikadikan biaya untuk konsumsi, maka Bank akan melakukan 

penyitaan barang jamnina. Jika kesalahan diakibatkan oleh keadaan 

perekonomian yang tidak stabil, maka langkah yang diambil Bank Jabar 

Banten adalah melakukan Reconditioning (persyaratan kembali), 
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Rescheduling (penjadwalan kembali), atau penyitaan barang jaminan. 

Solusi tersebut disesuaikan dengan kemampuan bayar dari Debitur yang 

bersangkutan.  

 

5.2  Saran 

 Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank Jabar 

Banten Cabang Utama Bandung, penulis ingin memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Bank. Adapun saran-saran yang penulis 

usulkan adalah : 

1) Untuk mengatasi kredit macet yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak 

Bank khususnya Bagian Analis Kredit adalah sebaiknya bagian Analis 

Kredit dari Bank Jabar Banten harus lebih teliti dalam menganalisis 

permohonan kredit, rajin mengumpulkan data calon debitur terkait 

kegiatan usaha, dan wataknya agar tidak terjadi kesalahan pemberian 

kredit. Jika diprlukan, maka Bank sebaiknya memberikan pelatihan 

kepada para Analis Kredit agar kemampuan menganalisanya semakin 

bertambah. Sebaiknya Bank bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi 

untuk mrnjaga keamanan kreditnya.  

2) Bank Jabar Banten dalam mengatasi masalah kredit macet yang 

disebabkan oleh nasabah sebaiknya pihak Bank harus lebih selektif 

dalam menyeleksi calon debitur dengan mempelajari watak calon 

debitur. Calon debitur harus benar-benar yang berpotensi dapat 

mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya. Jangan memberikan 

kredit kepada nasabah yang ceroboh dalam melakukan pekerjaannya, dan 

yang suka ingkar janji. Karena karakter ini suatu saat akan membawa 

bencana bagi usahanya dan akhirnya bermasalah juga dalam hal kredit 

yang diambilnya. Lakukan pengawasan terhadap debitur yang baru 

mencairkan kreditnya supaya tidak terjadi penyimpangan penggunaan 

kredit. Lakukan juga kerja sama dengan Perusahaan Asuransi untuk 

menjaga keamanan kredit yang disalurkan.  
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3) Keadaan ekonomi tidak selalu menguntungkan, bahkan cenderung naik 

turun. Keadaan ekonomi yang tidak stabil ini tentu saja mempengaruhi 

kinerja pemberian kredit dan proses pelunasannya. Jika terjadi kredit 

macet yang disebabkan oleh keadaan perekonomian, maka pihak Bank 

Jabar Banten sebaiknya melihat prospek perekonomian dimasa yang akan 

datang. Apakah keadaan ekonominya akan mengalami kemajuan atau 

malah akan terus menurun. Masalah inflasi memang sulit diprediksi sama 

halnya dengan situasi ekonomi yang bisa berubah kapan saja. Sebaiknya 

Bank hati-hati memberikan kredit kepada industri komoditas ekspor yang 

mudah terkena peraturan pemerintah asing. Lakukan pengamatan 

kemungkinan suatu saat Negara tujuan ekspor calon nasabah akan 

melarang masuknya produk dari Negara kita.                                                                          

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


