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BAB IV  

PENUTUP 

 

IV.1  Keimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada Tugas Akhir ini dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Jumlah Dana Tabungan Perdesaan (SIMPEDES) pada PT. Bank Rayat 

Indonesia yang dihimpun antara tahun 2018 hingga 2020 semakin meningkat 

setiap tahunnya. Alhasil, berdampak positif terhadap dana pihak ketiga di 

segmen mikro. Hal ini karena nilai total atau total dana pihak ketiga yang 

menjadi porsi terbesar adalah Tabungan Daerah (SIMPEDES).Jumlah dana 

Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang dapat disalurkan meningkat dalam 

setiap tahunnya selama periode 2018 - 2020 yang tentunya bertujuan untuk 

mengembangkan atau meningkatkan usaha pada segmen mikro yang layak, 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

2. Dana dari pihak ketiga di segmen mikro khususnya Tabungan Perdesaan 

(SIMPEDES) yang akan terus berkembang pada periode 2018-2020, sehingga 

dana tersebut dapat ditahan, salah satunya dalam bentuk kredit Kupedes periode 

2018. - 2020 juga terus berkembang. Manfaat terbesar dari desa khusus adalah 

peningkatan jumlah dana yang dialokasikan untuk pinjaman usaha pedesaan, 

yang meningkatkan tingkat pendapatan bank yang berasal dari pendapatan 

bunga. Kecuali Anda dapat menggunakan Kupedes Bank, Anda hanya dapat 

menggunakan dana Kupedes. Jadi Anda datang ke komunitas telah meningkat 

sejak sebelumnya 

3. Dana pihak ketiga pada segmen mikro khususnya tabungan Simpanan Pedesaan 

(SIMPEDES) yang terus bertumbuh dalam periode 2018 - 2020, sehingga dana 

tersebut dapat disalurkan kembali salah satunya pada kredit usaha pedasaan 

yang selama periode 2018 - 2020 juga ikut terus meningkat. Manfaat terbesar 

dari  simpanan pedesaan adalah meningkatnya alokasi dana dalam kredit usaha 

pedesaan, sehingga menaikan tingkat pendapatan bank yang berasal dari 

pendapatan bunga. Selain dapat meningkatkan pendapatan bank Kupedes juga 
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dapat meningkatkan pendapatan nasabah yang menggunkaan dana dari 

kupedes. Maka pendapatan masyarakat semangkin meningkat dari sebelumnya. 

 

IV.2  Saran 

Saran yang dapat disampaikan terkait dengan analisis yang telah dilakukan 

oleh penulis yaitu: 

1. Bagi Akademis 

Hasil laporan Tugas akhir ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi 

mengenai manfaat sumber dana pihak ketiga bagi penyaluran kredit khususnya 

manfaat Simpanan Pedesaan (SIMPEDES) bagi Kredit Umum Pedesaan 

(KUPEDES). 

2. Bagi Perbankan  

Hasil laporan tugas akhir ini dapat di pergunakan sebagai masukan  

untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik dalam 

penghimpunan dana pihak ketiga serta dalam menyalurkannya kembali dalam 

kredit khususnya pada segmen mikro. Meningkatkan kualitas pelayanan 

dengan memberikan kemudahan dalam pelayanan jasa perbankan khususnya 

pada segmen mikro. Maka dengan adanya peningkatan pelayanan nasabah 

akan semakin menilai bahwa pelayanan di Bank Rakyat Indonesia sangatlah 

memuaskan dan akan menanamkan kesan yang baik oleh nasabah Bank 

Rakyat Indonesia. 
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