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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat

ditarik kesimpulan :

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit yang diberikan guna

meningkatkan akses Mikro dan Kecil terhadap dana pinjaman guna

Pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang relative

ringan dan terjangkau. Yang diperuntukkan bagi mayarakat yang akan

dan/atau meneruskan usahanya dengan melakukan kredit atau pinjaman

kepada Bank.

Bank adalah lembaga keuangan yang berpesan sebagai perantara

keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan

sdana. Sebagai lembaga keuangan yang melayani kebutuhan pembiayaan

dalam setiap kegiatan masyarakat, bank memiliki fungsi yang sangat penting

bagi semua sektor perekonomian.

Adapun syarat – syarat prosedur pemberian kredit modal kerja bagi

pengusaha kecil di PT. BPR Kebomas, setiap permohonan kredit harus

dilengkapi data pendukung sbb :

a. Surat Permohonan Kredit

Harus memuat hal – hal sbb :
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1. Nama dan nomor identitas dan alamat lengkap

pemohon

2. Jumlah Kredit yang diinginkan

3. Kegunaan dan jangka waktu kredit yang diinginkan

4. Jaminan yang diberikan

5. Tanda tangan pemohon dan persetujuan suami dan

istri

b. Fotokopi dokumen Identitas pemohon antara lain :

Perorangan :

1. KTP atau surat keterangan kependudukan yang

masih berlaku

2. KK dan / atau surat nikah

Badan usaha / Organisasi :

1. Akte notaries

2. AD / ART

3. SIUP

4. TDP

5. Dokumen  legalitas lainnya

6. Fotokopi dokumen jaminan

Adapun prosedur yang diberikan kepada masyarakat yang akan

melakukan kredit modal kerja bagi pengusaha kecil,

1. Calon nasabah yang mendatangi kantor PT. BPR Kebomas untuk

meminta formulir permohonan kredit kepada teller PT. BPR
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Kebomas dan Teller memberikan formulir permohonan kepada calon

nasabah serta memberikan penjelasan syarat – syarat yang harus

dipenuhi oleh calon nasabah PT. BPR Kebomas

2. Setelah calon nasabah mengisi dan telah memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh PT. BPR Kebomas.

Lalu teller bank memberikan formulir permohonan kredit beserta

syarat – syarat tersebut kepada koordinator marketing untuk dicek

kembali

3. Setelah koordinator marketing mengecek data – data dan syarat –

syarat yang diberikan oleh calon nasabah setelah itu diberikan

kepada bagian AO untuk dilakukan yang disebut (MAK)

memorandum analisa kredit. Hal tersebut dilakukan supaya pihak

bank mengetahui apakah nasabah sudah memenuhi standar yang

diperlukan bank.

4. Setelah dilakukan MAK oleh bagian AO maka selanjutnya diberikan

kembali kepada adm. Kredit dicek kembali serta dicocokkan dengan

data – datanya MAK yang telah dilakukan AO

5. Berdasarkan MAK, kemudian Komitte Kredit merekomendasikan

apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak

6. MAK yang sudah direkomendasikan diserahkan kembali ke admin

Kredit

7. Berdasarkan rekomendasi di MAK :
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a. Admin kredit memberitahu Account Officer tentang keputusan

komite kredit, beserta tanggal realisasi pencairan (apabila

permohonan kredit disetujui). Dan apabila kredit disetujui,

maka si pemohon akan diberitahu juga

b. Admin kredit mengkonfirmasikan total pencairan harian kepada

kabag. Operasional berdasarkan keputusan komite kredit pada

MAK

8. AO memberitahukan kepada pihak koor. Marketing bahwa

permohonan tersebut telah diperiksa oleh comitte dan disetujui oleh

comitte

9. Koord. Marketing mengkonfirmasikan kembali kepada teller supaya

ketika nasabah datang untuk mencairkan pinjaman tersebut

10. Calon nasabah mendatangi PT. BPR Kebomas untuk mencairkan

pinjaman tersebut sesuai yang diajukan pada awal pengajuan pada

PT. BPR Kebomas

Adapula cara perhitungan yang dilakukan oleh PT. BPR Kebomas adalah

di PT. BPR Kebomas perhitungan angsuran kreditnya menggunakan

perhitungan flat atau flat rate. Flat rate menggunakan metode pembebanan

suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran, atau total angsuran pokok,

maupun angsuran bunga sama setiap kali angsuran atau setiap bulan.

Metode flat rate ini sering digunakan karenaa cara perhitungannya

sederhana dan mudah dimengerti oleh nasabah sehingga nasabah dapat

melakukan perhitungan sendiri.
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A =

Keterangan :

A = Angsuran perbulan

M = Jumlah Kredit

i = bunga pertahun

t = jangka waktu kredit (dalam tahun)

N = jangka waktu kredit (dalam bulan)

Adapula pemberian system pembinaan dan pengawasan yang dilakukan

oleh PT. BPR Kebomas selama pelaksanaan kredit dilakukan :

System pembinaan dan pengawasan kredit usaha rakyat yang

dilakukan oleh PT. BPR Kebomas adalah sebagai berikut :

a. Terdapat pada pasal 6 yang dibuat oleh PT. BPR Kebomas, Gresik

:

1. Pengikatan Kredit dan Jaminan

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan

bank terhadap pengaruh dan resiko dari pemberian

kredit, maka pengikatan kredit dan pengikatan

jaminan kredit adalah hal yang harus dilakukan oleh

bank
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b. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengikatan

kredit dan pengikatan jaminan disiapkan dan

dilakukan oleh bagian administrasi kredit

c. Pada PT. BPR Kebomas, pengikatan kredit dan

jaminan kredit ditetapkan sebagai berikut :

i. Untuk jaminan SHM, plafon kredit Rp. 5 juta atau

lebih pengikatan dilakukan dengan akte notariil

ii. Untuk jaminan kendaraan bermotor, plafon kredit

RP. 1 juta dan seterusnya, pengikatan dilakukan

dengan akte bawah tangan (jaminan diikat

waarmerking)

d. Format pembuatan pengikatan kredit bawah tangan

harus memuat hal – hal sbb :

i. Nama dan alamat debitur

ii. Besarnya kredit dan besarnya

angsuran

iii. Jangka waktu dan tingkat bunga

iv. Pembebanan bunga yang ditanggung

debitur

v. Jaminan (agunan) dan nilainya

vi. Ketentuan mengenai denda

e. Dalam pengikatan kredit dibawah tangan untuk

debitur kelompok, semua anggota kelompok wajib
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tanda tangan. Ketua kelompok yang bertanggung

jawab penuh pada kelompoknya yang mewakili

tanda tangan diatas materai

f. Pengikatan jaminan kredit bawah tangan dilakukan

sbb :

i. Pengikatan atau penyerahan surat kepemilikan

jaminan asli

ii. Pemilik jaminan yang namanya tertera pada surat

kepemilikan harus dating dan menandatangani

pengikatan diatas materai

iii. Jaminan atas nama orang lain diperbolehkan

dengan syarat :

2. Pemilik jaminan yang barangnya dijaminkan

untuk kredit atas nama debitur harus dating

dan menandatangani penyerahan jaminan

diatas materai untuk menjamin kredit atas

nama debitur tsb

3. Atau pemilik jaminan membuat surat kuasa

bermaterai, yang isinya menjaminkan barang,

yang surat kepemilikannya atas namanya

untuk dijaminkan pada kredit atas nama

debitur
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4. Jika pemilik jaminan dalam surat kepemilikan

atas nama orang tuanya yang sudah

meninggal, maka calon debitur harus membuat

surat waris bermaterai atau pelimpahan hak

dari orang tuanya (sudah meninggal) pada

calon dedbitur

5. Untuk jaminan BPKB yang belum dibalik

namanya harus ada kuitansi pembelian

bermaterai dari nama terakhir yang tercantum

di BPKB. Bila tidak ada kuitansi pembelian,

pemilik harus membuat surat kepemilikan

iukendaraan bermaterai, yang menyatakan

bahwa kendaraan tersebut benar – benar

miliknya yang belum dibalik nama

3. Terdapat pada pasal 7 yaitu tentang, Monitoring Kredit

:

i. Dalam pemberian kredit selalu mengandung resiko

yang akan ditanggung oleh bank, maka untuk

mengurangi resiko yang ditanggung oleh bank selain

memeperhatikan aspek 5C harus didukung monitoring

kredit yng ketat.

ii. Didalam memonitoring kredit yang harus diperhatikan

adalah berdasarkan golongan kolektibiltas lancer,
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kurang lancar, diragukan, macet. Monitoring kredit

sangat penting dilakukan agar pinjaman yang

disalurkan tidak mengandung resiko. Monitoring kredit

atau penagihan kredit harus dilakukan berdasarkan

prosedur ( Juklak Prosedur Penagihan Kredit ).

Adapun hambatan yang timbul pada saat pelaksanaan penyaluran kredit

modal kerja yang dialami oleh PT. BPR Kebomas diantaranya adalah :

a. Nasabah yang telat membayar kepada PT. BPR Kebomas

b. Adanya salah pengertian mengenai istilah perbankan yang terdapat

dalam syarat permohonan kredit

c. Kredit macet

Adapun solusi yang diberikan oleh PT. BPR Kebomas untuk mengatasi

hambatan – hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan kredit dilakukan

diantaranya adalah :

Adapun solusi yang diberikan ketika terjadi hambatan – hambatan dalam

pelaksanaan kredit modal kerja tersebut di PT. BPR Kebomas

diantaranya adalah :

1. Memberikan denda kepada nasabah yang telat membayar

a. Memberikan denda kepada nasabah yang telat membayar

b. Mengadakan penyuluhan di Balai kecamatan atau di kelurahan

supaya calon nasabah kita lebih mengerti mengenai syarat –

syarat yang perlu diajukan ke Bank
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c. Penyitaan jaminan yang sudah diberikan kepada PT. BPR

Kebomas sebagai pengikat nasabah dengan PT. BPR Kebomas

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai “ Prosedur pemberian Modal Kerja

bagi Pengusaha Kecil “, saya bermaksud memberikan beberapa saran yang

diharapkan dapat berguna bagi pihak PT. BPR Kebomas (Bank Perkreditan

Rakyat), Gresik dalam memberikan suatu wujud pelayanan prima kepada

nasabah yaitu sebagai berikut :

a. Diberikan pemberitahuan kepada nasabah yang telatb

membayar tersebut minimal satu (1) minggu sebelum

tanggal jatuh tempo

b. Selain memberikan penyuluhan kepada masyarakat atau

calon nasabah juga memberikan selebaran atau brosur

kepada nasabah sehingga dapat dipelajari dan dipahami

oleh masyarakat atau calon nasabah tersebut

c. Sebelum melakukan penyitaan jaminan maka pihak bank

sudah melakukan pemberitahuan kepada nasabah sebelum

jatuh tempo pembayaran pinjaman kredit selanjutnya

d. Saran tambahan dari penulis adalah perusahaan harus bisa

meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi supaya
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terhindarkan dari resiko-resiko kredit yang ada akibat

kelalaian PT. BPR Kebomas ketika melakukan survey

kepada nasabah dan supaya ketika membuat MAK

(Memorandum Analisa Kredit) tidak terjadi kesalahan

sedikitpun.
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