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BAB IV 

PENUTUP 

 
IV.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Adapun proses tahapan penyaluran Kredit Usaah Rakyat di PT. Bank BJB 

(Persero), Tbk. yang dilaksanakan dengan maksud memudahkan para calon debitur 

untuk melaksanakan transaksi kredit. Penyajianya dalam bentuk langkah-langkah 

yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan dimulai dari memenuhi persyaratan awal, melakukan pendaftaran, adanya 

pemeriksaan terhadap usaha, pencairan kredit, pengawasan nasabah, hingga 

pelunasan kredit. 

b. Berdasarkan Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank BJB 

(Persero), Tbk. kepada debitur UMKM selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya 

terhitung tahun 2017 s.d 2019. Sehingga dengan demikian Bank BJB masih menjadi 

bank yang dipercaya debitur dalam menyalurkan kreditnya. 

 
IV.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, adapun saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi pembaca maupun penulis selanjutnya yang ingin melakukan penulisan serupa 

terkait Kredit Usaha Rakyat dan manfaatnya kepada Usaha Mikro Kecil Menengah, 

diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi yang lebih lengkap 

danmenggunakan data terbaru sehingga hasil penulisan yang diperoleh akan lebih 

terpercaya dan semakin jelas. 

b. Kepada pihak PT Bank BJB (Persero), Tbk. agar melakukan penyuluhan dan 

pengarahan kepada para pengusaha UMKM, sehingga wujud tanggung jawab 

pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dapat terlaksana dengan semakin baik. 
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c. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk dapat mempergunakan 

Kredit Usaha Rakyat yang diperoleh dengan semestinya sehingga dapat 

mengembangkan usaha yang dimiliki dengan maksimal. 
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