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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

KPR BTN Sejahtera FLPP adalah kredit pemilikan rumah program 

kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat dengan suku bunga rendah 

dan cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, terdiri atas KPR 

Sejahtera Tapak untuk pembelian rumah Tapak dan KPR Sejahtera Susun untuk 

pembelian Rumah Susun. dan juga sebagai berkomitmen dalam melaksanakan 

program subsidi pemerintah untuk menyediakan pembiayaan pemilikan rumah 

tinggal yaitu dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan bagi seluruh 

masyarakat Indonesia.

Bank tabungan negara merupakan bank pemerintah yang memiliki peran 

yang sangat cukup besar dalam meningkatkan perekonomian  masyarakat 

khususnya dalam bidang perumahan. Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya 

telah banyak membiayai proses pembangunan rumah kususnya KPR BTN 

Sejahtera FLPP. Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya telah memberikan 

kontribusi yang besar bagi masyarakat surabaya dan sekitarnya dengan segala 

pelayanan yang terbaik dari segi pendanaan dan perkreditan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank Tabungan Negara 

Cabang Surabaya terkait dengan pelaksaan pemberiak KPR BTN sejahtera FLPP, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut :
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1. Persyaratan yang diminta oleh BTN untuk melakukan permohonan kredit 

terutama KPR BTN Sejahtera FLPP adalah data lengkap tentang diri 

pemohon, berkas-berkas pendukung untuk mengajukan kredit, serta 

persyaratan melalui chek list wawancara. Dan juga memenuhi syarat 

ketentuan penghunian serta ketentuan harga jual rumah yang sudah 

ditetapkan setiap wilayahnya.

2. Bank BTN Cabang Surabaya melakukan proses pemberian kredit KPR 

BTN Sejahtera FLPP dari awal permohonan kredit sampai dengan realisasi 

kredit dan juga melayani proses penutupan kredit.

3. Pihak – pihak yang terkait dalam prosedur pemberian kredit KPR BTN 

Sejahtera FLPP adalah Pemerintah (kementrian perumahan rakyat), 

Nasabah, Bank, Developer, Notaris, serta ansuransi.

4. Dalam melakukan analisa pemberian KPR BTN Sejahtera FLPP Bank 

BTN Cabang Surabaya memperhatikan beberapa aspek yang tentunya 

sangat mempengaruhi terhadap pemberian kredit. Aspek-aspek yang 

dinilai dalam analisis kredit yaitu aspek 5 C antara lain, character, capital, 

capacity, collateral dan condition of economy dari calon debitur.

5. BTN menggunakan perhitungan anuitas untuk menghitung angsuran kredit 

KPR BTN Sejahtera FLPP. Serta di tambah biaya lain-lain seperti biaya  

provisi, notaris, administrasi, appraisal, APHT, pengendapan tabungan 

minimal, serta biaya ansuransi.

6. Jaminan yang digunakan oleh BTN dalam pemberian KPR BTN Sejahtera 

FLPP yaitu meliputi jaminan pokok dan pengikatan jaminan melalui 
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notaris. Jaminan pokok yaitu sertifikat tanah dan IMB sedangkan 

pengikatan jaminan melalui notaris yaitu akta jual beli, pengakuan hutang, 

perjanjian kredit, dan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT)

7. Permasalahan yang dihadapi BTN dalam memberikan KPR BTN Sejahtera 

FLPP yaitu data nasabah yang tidak lengkap, persaingan dalam pemberian 

kredit KPR BTN Sejahtera FLPP, Debitur yang menunggak, dan Kredit 

macet.

8. Solusi BTN dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada 

yaitu:

a. Ketika Data Nasabah tidak lengkap maka BTN memberikan 

toleransi dalam jangka waktu tertentu, apabila tidak segera 

dilengkapi maka pengajuan kredit tersebut tidak akan di proses 

lebih lanjut. Memberikan pelayanan yang maksimal.

b. Dalam menghadapi persaingan bank BTN memberikan produk 

yang inovatif serta kemudahan pelayanan / pelayanan yang 

maksimal.

c. Untuk mengatasi Debitur yang menunggak BTN memberikan 

sanksi finansial dan juga sanksi hukum sehingga nasabah akan 

lebih tepat waktu dalam pembayaran.

d. Apabila terjadi kredit macet maka BTN akan menyita rumah 

tersebut dan akan melelangnya untuk menutupi tunggakan dan 

sisanya akan diberikan kepada debitur.
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5.2 Saran

Adapun yang dapat saya sarankan untuk Bank BTN cabang Surabaya dalam 

menghadapi permasalahan dalam proses pemberian KPR BTN Sejahtera FLPP 

adalah sebagai berikut :

1. Melalui pelayanan dan proses yang cepat, serta fasilitas pembayaran yang 

lengkap.hendaknya Bank “BTN” Cabang Surabaya juga menambahkan 

keunggulan pula dengan uang muka yang lebih ringan, hal ini didukung 

oleh persaingan dunia perbankan, khususnya dalam produk KPR BTN 

Sejahtera FLPP. Karena dapat kita ketahui saat ini bahwa banyak sekali 

pihak Bank yang berlomba-lomba memberikan uang muka yang 

terjangkau.

2. Menurut pengamatan penulis, Bank BTN merupakan Bank yang memiliki 

produk unggulan yaitu Kredit salah satunya adalah KPR BTN Sejahtera 

FLPP dan dalam hal ini masih banyak yang dapat mendukung semakin 

majunya Bank BTN Cabang Surabaya untuk mencapai misinya di tahun 

yang akan datang, misalnya dari banyaknya transaksi yang dilakukan 

nasabah. Dalam hal ini, Bank “BTN” Cabang Surabaya harus tetap 

mempertahankan dan memberikan pelayanan yang lebih baik dengan 

proses yang cepat.
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