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BAB V 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro mengenai Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR). terdapat 4 temuan yang mencakup tentang prosedur pemberian Kredit 

Pemilikan Rumah yang telah dilaksanakan pada 30 April 2020. Penelitian tersebut 

dilakukan secara online yaitu menggunakan metode wawancara melalui sosial 

media yang bernama whatsapp dikarenakan adanya wabah Covid-19. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan dari penelitian mengenai Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah 

Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

Debitur harus memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro diantaranya yaitu dokumen-dokumen yang 

harus dipenuhi.  

Pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah nasabah, loan service, 

administrasi kredit, penyelia kredit, notaris, developer/penjual, dan pihak asuransi. 

Prosedur yang pertama yaitu calon debitur yang akan mengajukan kredit 

pemilikan rumah menemui satpam untuk mengutarakan maksudnya. Kemudian 

diarahkan untuk masuk ke bagian back office dan langsung menemui loan service 

yang bertugas melayani kredit pemilikan rumah. Setelah bagian 
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Analisis Kredit menjelaskan, selanjutnya calon debitur yang telah memenuhi 

persyaratan dan mengisi formulir akan menyerahkan berkas  yang telah dipenuhi 

tersebut kepada bagian Administrasi Kredit untuk dibuatkan surat disposisi yang 

kemudian akan diserahkan kembali kepada bagian Analisis Kredit. Setelah berkas 

dikembalikan kepada bagian Analisis Kredit, kemudian berkas-berkas tersebut 

diperiksa dan dilakukan pengecekan melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi 

Keuangan) untuk mengetahui riwayat nasabah. Yang kemudian akan diserahkan 

kepada bagian Penyelia Operasional Kredit dianalisis dan diperhitungkan untuk 

mengetahui kelayakan nasabah dalam pemberian kredit. Staf Analisis Kredit 

setelah menerima lembar disposisi dan formulir pengajuan kredit beserta berkas-

berkas lainnya dari Staf Admnistrasi Kredit. Kemudian Staf Analisis Kredit 

melakukan wawancara kepada calon debitur. Setelah bagian Staf Analisis Kredit 

melakukan wawancara dan memeriksa seluruh data dan riwayat pemohon untuk 

memastikan apakah datanya benar dan sudah lengkap. Maka selanjutnya dilakukan 

analisis kredit kepada data calon debitur untuk menentukan keputusan permohonan. 

Kemudian, bagian Analisis Kredit menerbitkan FAK (Formulir Analisis Kredit) 

yang digunakan untuk memberikan rekomendasi atau keputusan pengajuan kredit 

tersebut diterima dan keputusan besarnya kredit yang akan diterima. Kemudian 

dilakukan verifikasi data dan analisis 5C. Setelah dianalisis oleh bagian Analisis 

Kredit diserahkan kepada bagian Penyelia Kredit untuk dilakukan keputusan kredit. 

Apabila disetujui maka akan dibuatkan SPKK. Apabila tidak disetujui maka akan 

dikembalikan kepada bagian Analisis Kredit yang kemudian akan disampaikan 

kepada nasabah. Setelah bagian Analisis Kredit menerima SPKK, kemudian 
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dibuatlah akad atau perjanjian kredit antara nasabah, analisis kredit, serta pihak 

lainnya seperti developer/penjual rumah, notaris dan asuransi. Selanjutnya 

dilakukan pengawasan kredit. Pada tahap ini analisis kredit mengawasi dan 

memonitor serta mengensalikan kredit supaya tidak terjadi kredit macet yang tidak 

diinginkan. Selanjutnya pembayaran angsuran kredit dilakukan setiap bulan 

melalui setoran tunai langsung ataupun melalui rekening tabungan nasabah yang 

kemudian didebet oleh pihak bank sebagai pembayaran angsuran tiap bulan sampai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila debitur telah membayar 

angsuran hingga waktu yang ditentukan maka debitur telah dianggap melakukan 

pelunasan pembayaran kredit dan apabila debitur melakukan pelunasan dengan 

dipercepat maka, debitur akan dikenai penalty yaitu dengan membayar satu kali 

angsuran sebanyak 2% dari sisa pokok. 

5.2 Saran 

Setelah dilakukannya pengamatan pada prosedur pemberian Kredit Pemilikan 

Rumah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro. Maka 

dalam Tugas Akhir ini diberikan saran. Berikut adalah sara yang diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang 

Bojonegoro : 

1. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian pada Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro sebaiknya memilih 

topik pembahasan yang berbeda atau melakukan penelitian di bank atau 

perusahaan yang berbeda. Apabila akan menggunakan yang sama alangkah 
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lebih baik menggunakan kebijakan dan peraturan yang terbaru yang berlaku 

saat melakukan penelitian  

2. Bagi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro adalah tugas 

yang dilaksanakan oleh setiap petugas kredit diharapkan lebih terstruktur 

misalnya disediakannya bagian Account Officer khusus untuk mengurus 

pengajuan kredit, sehingga bagian analisis berfokus pada menganalisis. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya diharapkan dapat terjalin lebih baik lagi tali 

silaturahmi dan agar terbentuk kerja sama antara kampus dengan Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro. Supaya ke depannya 

apabila terdapat mahasiswa yang akan magang pada Bank tersebut dapat lebih 

mudah. 

5.3 Implikasi 

Masukkan yang ditujukan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Cabang Bojonegoro supaya dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari 

sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Alangkah lebih baik apabila terdapat Account Officer yang dapat menjelaskan 

mengenai kredit yang akan diajukan oleh calon debitur untuk mempermudah 

tugas dari bagian Analisis Kredit. 

2. Alangkah lebih baik juga apabila terdapat bagian khusus untuk melakukan 

survey serta pengawasan kredit agar tugas bagian Analisis Kredit dapat fokus 

menganalisis kredit. 
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