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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam prosedur pemberian kredit pensiun pada PT. Bank Nagari Cabang 

Simpang Haru Padang sudah sesuai dengan teori yang ada. Dalam hal ini 

Bank Nagari Cabang Simpang Haru Padang  menetapkan beberapa tahap 

dalam pengajuan kredit yang meliputi tahap nasabah pengajuan berkas-

berkas, bagian penyelidikan berkas pinjaman, wawancara, keputusan 

pemberian kredit beserta penandatanganan kredit, realisasi kredit dan 

penyaluran kredit. Dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan 

dalam tahap penyelidikan berkas-berkas nasabah oleh bagian kreditnya 

dimana dalam persyaratan pengajuan kredit nasabah tidak lengkap, 

perusahaan tetap melanjutkan tahap yang berikutnya. Apabila dalam prosedur 

pemberian kredit persyaratan nasabah tidak lengkap perusahaaan tidak boleh 

melanjutkan tahap berikutnya dan perusahaan harus mengeluarkan surat 

penolakan pemberian kredit. 

2.    Kebijakan yang diberikan oleh PT. Bank Nagari Cabang Simpang Haru 

Padang mengenai pemberian pensiun disesuaikan antara lain berdasarkan 

Jangka waktu menurut usia, Suku bunga, Pensiun yang dilayani dll.  
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3. Perhitungan kredit pensiun PT. Bank Nagari Cabang Simpang Haru Padang 

sangat mudah di mengerti oleh para nasabah yang akan mengajukan  kredit 

pensiun disamping itu untuk gaji di PT. Bank Nagari Cabang Simpang Haru 

Padang maksimal angsuran pinjaman untuk menentukan plafonnya yaitu 90% 

dari gaji, sehingga nasabah dapat menentukan pinjaman dan besarnya 

angsuran dapat di tentukan oleh nasabah itu sendiri sesuai dengan 

kemampuannya. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis akan memberikan 

saran yang mungkin akan bermanfaat bagi PT. Bank Nagari Cabang Simpang Haru 

Padang dalam pencatatan pemberian kredit pensiun. Dari saran yang penulis 

harapkan dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan kondisi dan situasi yang 

lebih baik dari keadaan yang sudah ada. Dalam proses pemberian kredit yang 

dilakukan oleh PT. Bank Nagari Cabang Simpang Haru Padang, sebaiknya harus 

melakukan beberapa kali peemeriksaan syarat-syarat pengajuan kredit, karena di 

lapangan masih ada saja yang kurang persyaratannya seperti kurangnya Foto copy 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Foto copy Kartu Keluarga (KK), dan yang lain 

sebagainya. Selain itu juga harus memeriksa dalam pencatatan data-datanya agar 

tidak terjadi kesalahan, sehingga apabila adanya kurang lengkapnya syarat-syarat 

dan salah pencatatan datanya maka tidak akan disetujui pengajuan kredit pensiun 

tersebut. 


	5.1 Kesimpulan
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
	5.2 Saran

