
34 
 

BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1  Simpulan 

 Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank 

Jatim, penulis mengambil beberapa kesimpulan : 

1. Bank Jatim memiliki produk Kredit Multiguna, kredit ini diberikan untuk 

memenuhi segala kebutuhan konsumtif. Dalam kredit multiguna, ada yang 

disebut Kredit Pns Aktif dan Kredit Pns Pensiunan. Kredit Pns ini hanya 

diperuntukkan kepada Pns yang payroll gajinya dibayarkan melalui Bank 

Jatim. 

2. Adanya kredit Pns, akan memudahkan pegawai negeri untuk memperoleh 

kredit hanya dengan menjaminankan fotocopy SK. Sehingga ada baiknya, 

jika pihak bank meminta jaminan lain kepada nasabah untuk meminimalkan 

resiko. Pns biasanya lebih tertarik untuk mengambil kredit ini dari pada kredit 

lain karena mudahnya proses dan jaminan yang disertakan. Pns akan 

mengambil kredit lain jika memiliki kebutuhan yang lebih. 

3. Faktor yang menyebabkan minat pemohon mengambil kredit pns adalah 

bunga rendah, kemudahan proses, pengaruh bendahara gaji, latah, dan kondisi 

ekonomi. 

4. Setiap petugas kredit harus benar-benar teliti memeriksa berkas pemohon, 

terutama tanggal lahir pemohon agar tidak terjadi kesalahan perhitungan 

dalam pemberian jangka waktu pelunasan. 

5. Bukan hanya Bank Jatim saja yang mempunyai fasilitas Kredit Pns, ada 

beberapa bank yang juga memiliki fasilitas tersebut. Sehingga Bank Jatim 

harus terus melakukan inovasi baru untuk menarik minat nasabah. 
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3.2  Saran 

 Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank 

Jatim, penulis mempunyai saran yang diambil berdasarkan kesimpulan: 

1. Kredit pns adalah kredit yang jaminannya hanya berupa fotocopy SK saja, 

sehingga ada baiknya jika Bank Jatim juga melakukan wawancara secara 

langsung dengan nasabah dan melakukan kunjungan langsung untuk melihat 

karakter pns tersebut. Bila karakter pns tersebut dinilai meragukan , bank 

dapat meminta jaminan lain selain SK untuk mengantisipasi terjadinya 

pemecatan. Jika terjadi pemecatan, sisa pokok pinjaman pns memang sudah 

menjadi tanggungan asuransi, dan bunga dihapuskan oleh bank. Karena 

bunga dihapuskan oleh pihak bank, maka pihak bank otomatis tidak 

mendapatkan keuntungan. Jika banyak pns yang dipecat, maka akan 

mempengaruhi kondisi bank. Karena dana yang digunakan untuk kredit 

merupakan dana nasabah seperti deposito, sehingga bank juga harus 

membayar bunga kepada nasabah deposito. Jaminan lain digunakan untuk 

mengikat pns, agar pns tersebut mau untuk melunasi bunganya, dengan begitu 

bank akan tetap memperoleh keuntungan. 

2. Kualitas perusahaan harus terus ditingkatkan, baik dalam segi pelayanan 

nasabah, kedisiplinan karyawan, dan kerjasama yang baik serta efektif agar 

mutu perusahaan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. 

3. Selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pemohon agar informasi yang 

disampaikan tentang persyaratan dan berkas-berkas yang harus dilengkapi 

saat pengajuan kredit maupun pencairan kredit dapat diterima dengan jelas. 

4. Membina hubungan jangka panjang dengan pemohon dan menciptakan 

hubungan personal antara petugas bank dengan pemohon atau nasabah. 

Keuntungan yang didapatkan dari hubungan ini yaitu, apabila pemohon atau 

nasabah mempunyai keluhan atas produk atau pelayanan yang kurang dari 

bank, mereka akan melaporkannya kepada petugas bank. Pemohon atau 

nasabah juga bisa memberitahukan informasi yang mereka ketahui tentang 

kelebihan maupun kekurangan pesaing.  
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