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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian dan telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil simpulan yaitu :  

1. Ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kredit pada PT Bank Jabar Cabang 

Suci Bandung ini tidaklah terlalu memberatkan bagi calon debitur yang akan 

mengajukan permohonan kredit. Tetapi juga tentang adanya ketegasan yang 

dimaksudkan untuk menghindari kredit yang bermasalah dan semua itu 

disebabkan karena adanya ketentuan-ketentuan baik dari ketentuan layak 

tidaknya calon debitur oleh pihak Bank maupun ketentuan dalam memberikan 

pemberian kredit pada calon debitur yang telah ditetapkan oleh PT Bank Jabar 

Cabang Suci Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pemberian 

kredit pada umumnya. 

2. Pelaksanaan prosedur pemberian kredit pada PT Bank Jabar Cabang Suci 

Bandung ini tidak jauh berbeda dengan prosedur pemberian kredit pada 

umumnya yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang sesuai dengan 

transaksi yang dilakukan, diotorisasi oleh bagian-bagian yang terkait dengan 

perkreditan tersebut. PT Bank Jabar Cabang Suci Bandung ini memproses 

data transaksi kredit ini telah sesuai dengan prosedur kredit yang dilakukan 

oleh bagian yang berwenang untuk memproses data tersebut. 

 

5.2 Saran 

 Setelah meneliti tentang pelaksanaan prosedur pemberian kredit di PT bank 

Jabar Cabang Suci Bandung, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pihak Bank pada khususnya PT Bank Jabar Cabang Suci 

Bandung diantaranya yaitu : 

1. Untuk kemajuan dan pengembangan usaha pemberian kredit pada PT bank 

Jabar Cabang Suci Bandung, faktor kelayakan usaha sangat penting dalam 

menunjang proses pemberian kredit yang dilakukan pihak debitur terhadap 
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pihak bank, oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan ketelitian 

dari pihak bank dalam menilai calon dabitur yang akan mengajukan kreditnya, 

baik secara administrasi maupun observasi langsung. 

2. Untuk pelayanan terhadap calon debiturnya, dirasa sudah cukup propfesional. 

Tetapi ada kendala yang akan dihadapi oleh PT Bank Jabar Cabang Suci 

Bandung yaitu dengan letak Bank yang berada di daerah perkotaan sehingga 

banyak terdapat bank-bank pesaing disekitar PT Bank Jabar Cabang Suci 

Bandung, oleh karena itu diharpkan pihak Bank dalam pelayanan terhadap 

nasabah lebih ditingkatkan.    


