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 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UU Perbankan Tahun 1998, dijelaskan bahwa 

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipesamakan dengan itu, 

berdasarkan keputusan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Tugas akhir ini ditujukan untuk dapat mencapai tujuan sebagaimana telah 

disebutkan pada bab I adapun tujuan tersebut antara lain: 

1. Untuk memperoleh informasi dan penjelasan mm surat – surat yang 

dibutuhkan tentang prosedur penilaian jaminan di PT Bank 

Tabungan Negara Cabang Surabaya. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak bank 

dalam prosedur penilaian jaminan kredit PT Bank Tabungan Negara 

Cabang Surabaya. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PT Bank 

Tabungan Negara Cabang Surabaya untuk mengatasi masalah-

masalah yang terjadi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dalam ketentuan umum 

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa bank adalah, badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
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masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dilihat dari obyek yang dibiayai, maka jaminan dapat dibedakan menjadi 

jaminan pokok dan jaminan tambahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jaminana Pokok. 

Jaminan pokok adalah barang atau obyek yang dibiayai dengan kredit. 

Misalnya seorang nasabah pabrik roti mendapat kredit untuk membeli 

oven pembakar roti, maka oven pembakar roti tersebut menjadi jaminan 

pokok. 

2. Jaminan Tambahan. 

Jaminan tambahan adalah barang yang dijadikan jaminan untuk 

menambah jaminan pokok. Mengapa jaminan pokok harus ditambah, 

karena nilainya kurang sebagai akibat penilaian bank lebih rendah dari 

harganya. Alasannya penilaian bank salah satunya adalah apabila 

peminjam lalai membayar kewajibannya kepada bank, maka bank 

mengambilalih jaminan dan dijual. Pada saat menjual tersebut 

membutuhkan tambahan biaya. Jaminan tambahan yang bernilai tinggi 

berupa tanah dan bangunan yang telah memiliki sertifikat HM (Hak Milik) 

atau HGU(Hak Guna Usaha) atau HGB (Hak Guna Bagunan) dan ber-

IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). 

Sejarah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) melalui beberapa tahap yaitu 

masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa 
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Proklamasi kemerdekaan. Masa pemerintahan Hindia Belanda Bank Tabungan 

Negara dalam perkembanganya telah melalui beberapa fase. 

Memasuki tahun 1992 terjadi perubahan mendasar dalam bentuk hukum Bank 

Tabungan Negara. Bentuk hukum Bank Tabungan Negara berubah menjadi 

Perusahaan Perseroan, dikenal dengan sebutan PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero). Pendirian PT. Bank Tabungan Negara didasarkan pada Akte Pendirian 

No. 136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH Notaris di 

Jakarta. Sehingga menjadikan gerak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) lebih 

leluasa. Maka sejak tanggal 1 Agustus 1992 bidang kegiatannya diperluas menjadi 

Bank Umum yangmemiliki budaya: 

  POLA PRIMA  

1. Pelayanan Prima (Service Excellence) 

2. InOvasi (Innovation) 

3. KeteLAdanan (Role Model) 

4. PRofesionalisme (Professionalism) 

5. Integritas (Integrity) 

6. KerjasaMA (Teamwork) 

Pemeriksaan pada copy SHM (Surat Hak Milik) atau SHGB (Surat Hak Guna 

Bangunan) sebagai berikut :   

Periksa nama pemilik tanah pada SHM (Surat Hak Milik) atau SHGB (Surat 

Hak Guna Bangunan) tersebut apakah sama dengan nama calon Debitur. Bila 

namanya berbeda, nanti dalam Laporan Penilaian Jaminan beri catatan khusus 

berupa saran untuk melakukan balik nama, atau adanya penerbitan Surat Kuasa 
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dari pemilik tanah  kepada calon debitur yang isinya memberi hak kepada calon 

debitur untuk menjaminkan tanahnya kepada pihak bank. Tindakan ini hanya 

sebagai pengamanan dan pengingat bagi bagian lain dalam bank yang lebih 

kompeten. 

Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan pada bab I maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Saya telah mengetahui dan memahami tentang prosedur – prosedur 

dalam melakukan penilaian jaminan kredit. 

2. Saya telah mengetahui langkah apa saja yang diperlukan untuk 

melakukan penilaian jaminan. 

3. Saya telah mengetahui surat – surat apa saja yang di butuhkan dalam 

peniaian dan penyerahan atas barang jaminan. 

4. Saya telah mengetahui bagaimana cara menentukan nilai taksasi 

barang jaminan. 

5. Saya telah mengetahui hambatan – hambatan yang dihadapi pihak 

bank dan bagaimana cara menyelesaikannya. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat saya berikan guna memperlancar pelaksanaan penilaian 

jaminan kredit pada bank BTN Cabang Surabaya antara lain: 

1. Sebaiknya dalam menilai jaminan pada tanah perkebunan yang sangat luas 

pemberian patok pada batas tanah yang tidak ada patoknya dirasa sangat 

dipelukan. 
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2. Sebaiknya bank melakukan peninjauan rutin terhadap barang jaminan yang di 

jaminkan agar jika terjadi suatu hal yang tida di inginkan seperti, pemindahan 

patokan tanah tidak terjadi. 
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