BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan
yaitu :
Kredit dana tunai (Dana Now) merupakan pembiayaan multiguna yang
dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif dengan jaminan dokumen Buku
Kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Prosedur dalam kredit tersebut yaitu
calon debitur melakukan pengajuan ke Mandiri Utama Finance (MUF), calon
debitur di survey oleh pihak MUF, pihak MUF melakukan verifikasi data, bagian
keuangan Mandiri Utama Finance membuat tagihan ke Bank Mandiri, Bank
mandiri melakukan realisasi kredit.
Analisis kredit yang dilakukan ketika calon debitur melakukan pengajuan
kredit yaitu character berupa keterangan bahwa nasabah tersebut memiliki
kepribadian yang dapat dipercaya, capacity berupa keterangan bahwa nasabah
memiliki kemampuan bayar secara finansial, capital keterangan bahwa nasabah
memiliki aset yang mendukung, collateral keterangan bahwa nasabah paham
dengan segala resiko atas kredit, condition keterangan bahwa nasabah memiliki
kondisi lingkungan yang baik.
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Hambatan yang sering terjadi dalam pelaksaan pemberiannya yaitu
nasabah sering mengajukan kredit atas nama orang lain, domisili debitur tidak
tetap, pembayaran kewajiban yang molor dan klaim asuransi yang tidak sesuai.
Berdasarkan hambatan tersebut pihak Mandiri Utama Finance memiliki solusi
yaitu dengan lebih teliti dalam memeriksa identitas calon debitur terkait alamat
domisilinya, sering melakukan follow-up dengan debitur yang mengalami kredit
macet dan diawal perjanjian lebih menjelaskan tentang asuransi yang melekat
pada jaminan.
5.2 Saran Dan Implikasi Penelitian
5.2.1 Saran
Saran ini ditunjukan kepada penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan
penelitian yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu disarankan :
1. Bagi peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian pada PT Mandiri
Utama Finance Surabaya 1 maka mohon diperbanyak mencari sumber data
dan informasi terkait penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan
penelitian yang lebih akurat. Apabila peneliti melakukan penelitian dengan
judul yang sama maka hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan
lebih ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi.
2. Bagi pihak mandiri PT Mandiri Utama Finance lebih terbuka terkait
dengan kegiatan mahasiswa agar dari pihak luar, hal tersebut sekaligus
dapat menjadi pemasaran produk yang terdapat dalam perusahaan.
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3. Bagi STIE Perbanas Surabaya sebaik nya sebaiknya lebih memberikan
referensi tentang perusahaan yang bisa diteliti untuk Tugas Akhir karena
tidak semua perusahaan mau untuk diteliti terutama pada situasi maraknya
virus covid19 seperti sekarang ini.
4.2.2

Implikasi Penelitian

1. Dalam pengajuan awal lebih teliti dalam hal verifikasi data identitas
nasabah untuk menghindari masalah nasabah yang lari dari kewajibannya.
Seperti tidak boleh menggunakan identitas kadaluarsa dan menggunakan
alamat yang jelas hingga kredit tersebut lunas.
2. Jika terjadi kredit macet sebaiknya nasabah menyampaikan kepada pihak
Mandiri Utama Finance agar pihak segera dilakukannya reschedulling
untuk meringankan kewajiban nasabah agar tidak terkena denda atas
keterlambatan kredit tersebut.
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