
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Naripan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. PT Bank Rakyat Indonesia telah menerapkan pengendalian internal secara 

memadai.  

Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil kuesioner yang telah 

disebarkan kepada responden dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia, 

berdasarkan indikator unsur-unsur pengendalian internal yang terdiri dari 

lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas kegiatan, informasi 

dan komunikasi, dan pengawasan. Indikator tujuan pengendalian internal 

yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas 

kredit pensiun, dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan kuesioner diatas, diperolehlah nilai 85,65% yang menyatakan 

bahwa PT Bank Rakyat Indonesia telah menerapkan pengendalian internal 

secara memadai. 

 

2. Pemberian kredit pensiun yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia sudah dilaksanakan secara efektif. 

Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil kuesioner yang telah 

disebarkan kepada responden dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia, 

berdasarkan indikator prosedur umum perkreditan yang terdiri dari prinsip 

pemberian kredit 5C, permohonan kredit, penyidikan dan analisa kredit, 

keputusan permohonan kredit, penolakan permohonan kredit, persetujuan 

permohonan kredit, pencarian fasilitas kredit, pelunasan fasilitas kredit. 

indikator tujuan pemberian kredit, indikator kolektibilitas kredit, dan 

indikator anggaran pemberian kredit. 



Berdasarkan kuesioner diatas, diperoleh nilai 94,34% yang menyatakan 

bahwa PT Bank Rakyat Indonesia telah melaksanakan pemberian 

kreditnya secara efektif. 

 

3. Peranan pengendalian internal yang diterapkan PT Bank Rakyat Indonesia 

menunjang efektivitas pemberian kredit pensiun.  

Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil kuesioner yang telah 

disebarkan kepada responden dari PT Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan 

indikator peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas 

pemberian kredit. 

Berdasarkan kuesioner diatas, diperoleh nilai 83,33% yang menyatakan 

bahwa pengendalian internal yang diterapkan PT Bank Rakyat Indonesia 

berperan dalam menunjang efektivitas pemberian kredit pensiun.      

 

5.2 Saran  

Diketahui bahwa pelaksanaan pengendalian internal yang diselenggarakan 

oleh pihak-pihak BRI cabang Naripan telah efektif. Untuk lebih 

mengoptimalkannya, maka penulis mencoba mengajukan saran yang diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan bagi pihak BRI dalam memberikan kredit pensiun. 

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain, dalam pemberian kredit 

pensiun sebaiknya ada peninjauan langsung ke lapangan (on the spot) atas berkas 

pinjaman yang diajukan debitur, hal ini perlu dilakukan agar lebih meyakinkan 

pihak bank atas kebenaran berkas pinjaman dengan kenyataan yang ada 

dilapangan. Kemudian, sebaiknya pihak BRI lebih teliti lagi terhadap nilai barang 

jaminan yang diberikan oleh debitur. Kemudian, apabila nilai pengajuan kredit 

jumlahnya material atau besar maka harus disertakan surat pengantar untuk 

pengikat notaries dan sebaiknya fungsi manajer pemasaran segera direalisasikan 

AO consumer dan funding officer dapat teratasi dengan baik.  

    


