
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian atas kredit 

pada suatu bank adalah prosedur dan persyaratan pemberian kredit, dan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan di PT. Bank BNI 46 Cabang Majalaya dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perkembangan kredit di PT.Bank BNI 46 Cabang  Majalaya selama 2004 

sampai 2007 sebesar Rp.43 M, semula Rp.135 M menjadi Rp.178 M. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada PT. Bank BNI 46 Cabang 

Majalaya, pelaksanaan prosedur dan persyaratan pemberian kredit serta upaya 

meminimalisasi kredit bermasalah  menunjukkan hasil yang baik, hal ini 

dapat dilihat dari penilaian terhadap pelaksanaan prosedur dan persyaratan 

pemberian kredit sebesar 78% dan penilaian terhadap upaya meminimalisasi 

kredit bermasalah sebesar 83%. 

3. Hubungan antara prosedur dan persyaratan pemberian kredit terhadap tingkat 

pengembalian kredit pada PT. Bank BNI 46 Cabang Majalaya menunjukkan 

hasil bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat serta terdapat korelasi positif 

antara evaluasi prosedur dan persyaratan pemberian kredit dalam 

meminimalisasi kredit bermasalah, hal ini ditunjukkan dalam perhitungan 

dengan menggunakan sistem uji korelasi Rank Spearman di mana hasilnya 

adalah sr  sebesar 0.835 yang berarti berdasarkan interpretasi koefisien 



korelasi berada pada posisi 0.80 -  1.000 = sangat kuat. Dan hasil uji 

statistiknya adalah hitungt (3.551) > tabelt  (2.048). Dengan demikian, evaluasi 

prosedur dan persyaratan pemberian kredit pada PT. Bank BNI 46 Cabang 

Majalaya mempunyai hubungan yang besar dalam meminimalisasi kredit 

bermasalah. 

4. Dalam meningkatkan kelancaran pengembalian kredit memang ada sedikit 

masalah dalam pelaksanaannya, tetapi itu tidak bersifat mutlak. Faktor yang 

paling dominan dalam menghambat kelancaran pengembalian kredit adalah : 

a. Usaha yang sedang mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan 

pengembalian kredit mengalami sedikit gangguan.  

b. Bencana alam 

c. Nasabah tidak jujur 

Adapun upaya penanggulangan kredit bermasalah yang dilakukan PT. 

Bank BNI 46 Cabang Majalaya adalah : 

a. Pihak Bank BNI akan melakukan Reschedulling terhadap para nasabah 

tersebut yaitu dengan jalan memperpanjang jangka waktu kredit dan 

memperpanjang jangka waktu. 

b. Pihak Bank BNI cabang Majalaya  akan melakukan pemutihan terhadap 

nasabah yang betul-betul terkena musibah bencana alam yang parah. 

 

 

 

 



5.2   Saran-saran 

 Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini, di mana sangat 

diharapkan adanya suatu kegunaan dari penelitian, maka penulis mencoba 

memberikan sumbang saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat. 

 Adapun saran yang diutarakan adalah sebagai berikut : 

1. Agar Bank BNI 46 dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan 

prosedur dan persyaratan pemberian kredit agar jumlah kredit bermasalah 

dapat lebih diminimumkan. 

2. Dalam pelaksanaan dan penerapan prosedur dan persyaratan pemberian kredit 

pihak bank hendaknya lebih dapat memberikan pemahaman yang sejelas-

jelasnya kepada para nasabah yang akan menggunakan fasilitas kredit, 

sehingga para nasabah lebih  mengerti mengenai prosedur dan persyaratan 

ynag harus dipenuhi. 

3. Dengan jumlah volume kredit yang relatif cukup besar, prinsip kehati-hatian 

dan kebijakan yang telah dilakukan oleh BNI 46 cabang Majalaya 

sebelumnya terutama menyangkut masalah kredit, minimal agar tetap 

dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk masa yang akan datang. 

4. Bagi pihak Bank hendaknya lebih meningkatkan manajemennya guna 

menjadikan prosedur dan persyaratan pemberian kredit yang telah ditetapkan 

agar menjadi suatu percontohan bagi bank-bank lain yang ada di wilayah 

Majalaya khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. 

 

 


