
46 

BAB IV 

PENUTUP 

IV. 1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya 

mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Jakarta Melawai, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut : 

a. Kredit Pemilikan Rumah Indent yang dilaksanakan oleh PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero), Tbk. merupakan program realisasi untuk 

membantu masyarakat  mewujudkan memiliki rumah dan tanah dengan 

mudah, berkualitas baik dengan harga tingkat suku bunga yang terjangkau 

khususnya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal maupun kebutuhan 

usaha. 

b. Dalam pemberian kredit yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero), Tbk. Kantor Cabang Jakarta Melawai sudah cukup baik karena 

menekankan unsur-unsur yang mudah dan cepat sehingga dalam proses 

pemberiannya dijalankan dengan akurat sesuai dengan prinsip yang telah 

ditetapkan sehingga tidak menyulitkan calon debitur dan melancarkan 

proses penyalurannya.  

c. Dalam menghadapi permasalahan yang ada, Bank BTN dinilai sudah cukup 

efektif sehingga akar permasalahan dapat diketahui dan memberikan 

tindakan sesuai prosedur yang berlaku. 

 

IV. Saran 

 Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis memberikan saran yang sekiranya  

dapat bermanfaat bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang  

Pembantu Sawangan sebagai berikut : 

a. Perlunya mempertahankan dan menintgkatkan kualitas layanan khususnya 

bagi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Indent. Karena pada umumnya 

masyarakat belum terlalu mengenali jenis kredit ini. Sekaligus dapat 

memperbaiki citra perusahaan dalam mendukung program-program 

kesejahteraan pemerintah.  Dan diharapkan kedepannya menjadi program 
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yang diungguli dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta 

program ini berkesinambungan 

b. Perlu diadakannya pendalaman program secara rutin dan baik dengan cara 

penyampaian langsung, media serta program sosialisasi agar nasabah dapat 

lebih mengerti sepenuhnya tentang pemberian Kredit Pemilikan Rumah. 

Karena pada dasarnya masih banyak nasabah yang belum mengerti sama 

sekali tentang pemberian kredit ini. 

c. Perlunya ketelitian pada proses analisis kredit dalam menentukan para calon 

debitur yang layak atau tidak layak yang didapat dalam formulir 

permohonan kredit sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk 

menghindari kesalahan analisa pemberian kredit dan mengurangi risiko 

yang muncul dikemudian hari. 

d. Dalam menghadapi suatu masalah diperlukan ketelitian dalam menganalisis  

dan memberikan solusi agar mengupayakan kredit tersebut tetap berjalan 

tanpa adanya cidera janji oleh debitur. 
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