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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan mengenai 

prosedur dan penilaian terhadap calon debitur dalam penyaluran Kredit Modal 

Kerja Pinjaman Rekening Koran (PRK) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Pembantu Universitas Airlangga Surabaya. 

1. Calon debitur mengajukan permohonan kredit dalam bentuk tertulis kepada 

Bank. Calon debitur bisa membuat permohonannya sendiri atau saat ini secara 

umum pemrakarsa kredit yang membuat sesuai dengan keadaan calon debitur. 

2. Pejabat pemrakarsa mengumpulkan data calon debitur yang mencakup unsur 

5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. 

3. Melakukan BI checking dengan tujuan untuk mengetahui apakah calon debitur 

masuk dalam  Daftar Hitam Bank Indonesia (DHBI), dan mengetahui jumlah, 

jenis agunan yang diberikan pada bank lain. 

4. Melakukan analisa kredit berdasarkan data-data yang telah diperoleh  dari 

berbagai sumber. Analisa kredit tersebut kemudian dituangkan dalam 

Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang di dalamnya memuat tentang 

identitas calon debitur, tujuan permohonan kredit, dan riwayat bisnis dengan 

bank. 

5. Melakukan penghitungan kebutuhan modal kerja dengan menggunakan 

pendekatan Working Capital Turn Over (WCTO) yang bertujuan untuk 

mengetahui secara pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon 

agar tidak terjadi kelebihan kredit yang penggunaannya di luar usaha atau 

terjadi kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. 

6. Memberikan rekomendasi kredit dimana rekomendasi harus secara jelas 

menguraikan kekuatan dan kelemahan serta identifikasi risiko yang akan 

mempengaruhi kemampuan pemohon untuk memenuhi angsuran yang telah 

dijadwalkan. 
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7. Memberikan putusan kredit yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Dalam memberikan putusan kredit harus memuat antara lain tipe kredit, syarat 

dan ketentuan kredit, serta ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pejabat 

pemrakarsa dalam rangka pembinaan nasabah. 

8. Melakukan negosiasi untuk mendiskusikan suatu permasalahan kredit yang 

terjadi antara pihak bank dengan pemohon, dalam rangka mencapai 

kesepakatan mengenai jumlah kredit, tingkat suku bunga kredit, kelengkapan 

dokumen, tipe kredit serta syarat-syarat kredit yang harus dipenuhi. 

9. Pencairan kredit dapat dilakukan setelah instruksi pencairan kredit 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu petugas administrasi kredit 

sebagai pembuat instruksi dan disetujui oleh pimpinan cabang pembantu BRI 

KCP Universitas Airlangga. 

 

3.2 Saran 

Dalam mencapai keefektifan penyaluran dan pengembalian kredit BRI KCP 

Universitas Airlangga sebaiknya : 

1. Lebih meningkatkan promosi dan edukasi tentang kredit kepada masyarakat. 

2. Menerapkan 5C dengan tepat dan jelas dalam mengumpulkan dokumen kredit. 

3. Melakukan pengawasan dan pembinaan nasabah dengan baik dan teratur pada 

periode tertentu. 
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