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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan  mengenai kredit modal kerja yang terdapat pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Kredit modal kerja atau disingkat KMK di Indonesia lebih populer dengan 

istilah Kredit Rekening Koran adalah fasilitas kredit untuk membiayai 

operasional usaha termasuk kebutuhan untuk pengadaan bahan baku, proses 

produksi, piutang dan persediaan. 

2. Proses pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada umumnya dilakukan 

dengan beberapa tahap antara lain yaitu : 

a. Nasabah datang ke bank dengan membawa surat permohonan pengajuan 

kredit dan berkas-berkas yang telah ditentukan oleh pihak bank sebagai 

persyaratan kredit. 

b. Account Officer menerima berkas dari nasabah dan melakukan analisis 7P 

dan 5C kemudian diserahkan ke bagian admin kredit. 

c. Admin kredit melakukan pengajuan berkas yang sudah lengkap dan 

melakukan penyelidikan terhadap berkas pinjaman tersebut. 

d. Kemudian kredit komite melakukan wawancara pertama kepada nasabah, 

peninjauan lokasi, wawancara kedua dan mengambil keputusan. 
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e. Apabila kredit diterima, maka pihak bank dan nasabah akan melakukan 

penandatangan surat perjanjian pinjaman dibawah pengawasan notaris. 

f. Setelah penandatanganan surat perjanjian pinjaman kemudian bank 

melakukan realisasi pinjaman dengan pembukaan rekening giro atau 

tabungan yang bersangkutan. 

g. Melakukan penarikan dana oleh nasabah sesuai dengan ketentuan dan 

tujuan kredit. 

3. Kelebihan kredit modal kerja antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Pemohon lebih leluasa untuk membicarakan permasalahan yang terjadi 

pada usahanya kepada pihak bank. 

b. Proses  persetujuan / penolakan kredit dilakukan secara cepat 

c. Dapat dilakukan secara online 

d. Suku bunga rendah 

4. Kekurangan kredit modal kerja antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Bank hanya memberikan dana 70-75 persen dari dana yang dibutuhkan 

oleh nasabah. 

b. Prioritas kepada pemohon yang pernah mendapatkan kredit sebelumnya. 

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto dan telah disesuaikan dengan teori yang 

ada, maka peneliti dapat memberikan saran dan implikasi untuk dijadikan sebagai  

pertimbangan.  
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5.2.1 Saran 

Saran yang diberikan ditujukan bagi peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi 

dan dapat dijadikan bahan pertimbangan, berikut adalah uraiannya : 

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada perusahaan 

atau bank yang sama, sebaiknya memilih topik pembahasan yang berbeda. 

Karena pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persro) Tbk. Kantor Cabang 

Mojokerto memiliki berbagai jenis kredit selain kredit modal kerja yang dapat 

dijadikan sebagai topik pembahasan untuk diangkat menjadi judul Tugas 

Akhir. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada perusahaan 

atau bank yang sama dengan topik pembahasan yang sama, sebaiknya 

menggunakan kebijakan dan peraturan terbaru yang berlaku pada saat 

melakukan penelitian. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik atau 

pembahasan yang sama, sebaiknya dilakukan pada perusahaan atau bank 

yang berbeda. Karena syarat dan ketentuan antar bank bisa saja berbeda.  

5.2.2 Implikasi 

Masukan yang diberikan ditujukan untuk PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Mojokerto untuk dapat meghasilkan perubahan yang 

lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses pelaksanaan pemberian kredit modal kerja sebaiknya dilakukan 

dengan teliti dan karakter utama yang dilihat dari nasabah jangan hanya 
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berdasarkan kepercayaan sebaiknya mementingkan aspek lain seperti 

kemampuan nasabah untuk mengembangkan bisnisnya. 

2. Untuk meningkatkan penanganan yang optimal sebaiknya disetiap kantor 

cabang harus ada setidaknya dua karyawan pada bagian account officer. 
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