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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan terhadap pengelolaan kredit pada 

Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya maka dapat diambil Kesimpulan 

1. Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya dalam melakukan pengelolaan 

kredit bertujuan agar pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan baik dan 

berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, dan dilakukancara membuat 

kebijakan perkreditan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pemberian kredit. 

2. Kebijakan pemberian kredit pada Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk 

Buaya mengatur dalam hal sasaran pemberian kredit, persyaratan bagi 

pemohon, plafond maksimal, suku bunga, jangka waktu maksimum, provisi, 

Biaya administrasi, sifat kreditSistim angsuran, denda tunggakan, asuransi, 

pembaharuan kredit, pinalty bunga, persyaratan penyerahan agunan 

tambahan, sumber dana kredit, penilaian kredit, pemeringkatan kredit, 

wewenang keputusan, Pemberitahuan Keputusan Kredit ,penarikan kredit, 

dan pembukuan.                                                 

3. Tingkat perbandingan pemberian kredit personal pada Bank Nagari cabang 

Pembantu lubuk Buaya lebih tinggi dibandingkan kredit lainnya. Karena 

penyaluran kredit kepada fasilitas kredit selain kredit personal hanya berkisar 

antara 05-7,5% sedangkan tingkat penyaluran kredit untuk kredit personal 

berada diatas 80% dari total penyaluran kredit. Penyaluran kredit personal 
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pada Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya meningkat setiap 

tahunnya. Karena Bank Nagari cabang Pembantu Lubuk Buaya sedang 

gencar untuk menyalurkan kredit ke masyarakat dalam bentuk kredit 

personal. Hal ini disebabkan karena kredit personal dianggap paling aman di 

banding jenis kredit lainnyayang ada pada Bank Nagari abang Pembantu 

Lubuk Buaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Tingkat kolektibilitas pada Bank Nagari Cabang pembantu Lubuk Buaya 

adalah 100% atau bisa dikatakan seluruh kredit nasabah kredit personal pada 

Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya berada pada golongan kredit 

lancar. 

5. Gejala yang timbul pada kredit personal Bank Nagari Cabang Pembantu 

Lubuk Buaya adalah pembaharuan kredit.berdasarkan data realisasi tahun 

2015 terdapat 78,85% yang melakukan pembaharuan kredit. Ini menyatakan 

bahwa nasabah kredit personal Bank Nagari Cabang pembantu Lubuk Buaya 

banyak melakukan pembaharuan kredit. Faktor yang mempengaruhi gejala 

tersebut adalah factor internal dan factor eksternal. 

5.2 Saran 

 Setelah membuktikan dan mempelajari secara langsung mengenai 

bagaimana kredit personal pada Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya, 

maka penulis mencoba memberikan saran-saranyang diharapkan dapat bermanfaat 

dan menjadi pertimbangan bagi pemimpin perusahaan, saran dari penulis adalah : 

1. Meningkatkan pengelolaan kredit personal agar kredit personal dapat 

berkembang dan memperoleh tingkat kolektibilitas yang tetap lancar. 
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2. Lebih meneliti setiap calon debitur yang akan melakukan pinjaman kepada 

Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Buaya agar tidak terjadi resiko. 

 

5.3 Kendala- kendala 

Dalam proses pembuatan laporan magang, penulis menemui kendala yaitu 

terdapat keterbatasan data status pembaharuan kredit personal. Dimana data 

yang diperoleh hanya dalam 1 tahun terakhir, sedangkan data yang dibutuhkan 

adalah 3 tahun terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


