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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Guna Bhakti pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu 

Cinere, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

a. Kredit Guna Bhakti merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk 

debitur berpenghasilan tetap seperti seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda 

dan Non Pemda, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemda dan Non Pemda, 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Karyawan Swasta, yang gajinya 

telah disalurkan melalui bank dan atau tempat debitur bekerja telah memiliki 

perjanjian kerjasama dengan bank dimana sumber pengembaliannya berasal 

dari gaji debitur yang digunakan untuk keperluan konsumtif 

b. Prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti yang dilakukan oleh PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. setelah semua persyaratan 

dilengkapi oleh calon debitur maka selanjutnya akan dilakukan tahap-tahap 

berikutnya seperti tahap persiapan kredit, tahap analisa, tahap realisasi, dan 

tahap administrasi. Tahap-tahap tersebut dalam praktiknya cukup sederhana 

dan tidak menyulitkan calon debitur. Selain itu, ketentuan-ketentuan umum 

dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ini tidak 

terlalu memberatkan dalam pengajuan permohonan kredit, namun tetap ada 

ketegasan dalam menentukan calon debitur yaitu yang bertujuan untuk 

menghindari resiko kredit macet.  

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



54 
 

 

IV.2 Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis memberikan saran yang 

sekiranya dapat bermanfaat bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cinere sebagai berikut: 

a. Dalam melakukan keputusan kredit, sebaiknya bagian kredit melakukan 

pemeriksaan dengan lebih seksama dengan memperhatikan hasil dari analisis 

kredit yang dilakukan terhadap permohonan kredit nasabah untuk menghindari 

kesalahan dan kekeliruan dalam pemberian fasilitas kredit 

b. Sosialisasi mengenai tata cara permohonan kredit, sebaiknya lebih 

ditingkatkan, sehingga calon nasabah lebih mengerti mengenai persiapan 

persyaratan yang akan dibutuhkan dalam mengajukan permohonan kredit 

terutama bagi pemohon baru.   
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