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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan  

              Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada akhirnya dapat 

ditarik kesimpulan. Dari data-data dan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, 

kita dapat mendapati bahwa tugas utama dari usaha perbankan adalah menampung 

dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit 

untuk di kelola dan dikembangkan lebih lagi untuk keperluan nasabah. Setalah 

dianalisis dan telah diuraikan serta dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang 

biasa disebut Bank Jatim, terdapat produk pinjaman berupa Kredit Multiguna 

yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai BUMN atau BUMD, 

pegawai PERUM, Lembaga Pendidikan, anggota TNI atau POLRI, Pegawai 

Perusahaan Swasta yang bonafide, termasuk Warga Negara RI yang menjadi 

karyawan perusahaan multinasional, pegawai perusahaan swasta, swasta nasional, 

swasta asing atau Joint Ventureyang berstatus PMA/PMDN, anggota legislatif, 

pegawai Yayasan, pegawai Koperasi yang gajinya melalui maupun tidak melalui 

Bank Jatim. Sebagai debitur Kredit Multiguna, debitur dapat membuat perjanjian 

Kredit Multiguna untuk kebutuhan konsumsi para debiturnya atau hal-hal yang di 

butuhkan lainnya. Debitur yang ingin mengajukan perjanjian Kredit Multiguna 

dapat melengkapi syarat-syarat yang telah di jabarkan di bab sebelumnya 

sebagaimana yang telah di tentukan oleh Bank Jatim guna melengkapi perjanjian 

Kredit Multiguna. Jika debitur dapat melengkapi semua persyaratan yang telah di 

tentukan oleh Bank Jatim sebagaimana yang telah dijabarkan di bab sebelumnya, 

maka debitur dapat melaksanakan perjanjian Kredit Multiguna. Data-data tersebut 

diserahkan kepada pihak administrasi Kredit Multiguna Bank Jatim khususnya 

pada Cabang Sidoarjo. 
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3.2 Saran  

         Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat 

memberikan saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh 

perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan yaitu sebagai berikut : 

1. Pemenuhan data-data prasyarat pinjaman Kredit Multiguna pada Bank Jatim 

Cabang Sidoarjo dapat terus dipermudah bagi debitur, agar para debitur 

yang ingin mengajukan Kredit Multiguna dapat dipercepat prosesnya dan 

dibuat lebih sederhana. 

2. Kinerja para petugas administrasi semestinya dapat terus dibenahi dan terus 

menerus diperbaharui agar bekerja secara maksimal dan bekerja secara 

efisien.  

3. System perjanjian Kredit Multiguna semestinya dapat terus dikembangkan 

dan dipermudah bagi debitur maupun bagi Bank Jatim. Agar dalam 

prosesnya dapat dipercepat dan dibuat lebih sederhana, sehingga para 

debitur tidak perlu bersusah susah membenarkan data pribadi yang salah 

atau kesalahan-kesalahan lain yang dapat ditemui dalam proses perjanjian 

Kredit Multiguna karena proses yang terlalu panjang. 
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