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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Setelah penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kredit 

pemilikan rumah bersubsidi di Bank BTN dalam Praktek Kerja Lapangan selama 4 

minggu, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut : 

1. Bank BTN memiliki produk KPR bersubsidi dan Non subsidi sebagai solusi 

yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akan rumah layak bagi masyarakat, baik 

untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, dengan suku bunga dan 

uang muka yang rendah. 

2. Bank BTN juga memiliki produk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPR 

BAPERTARUM-PNS bersubsidi, guna untuk meningkatkan kesejahterahkan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memiliki rumah yang layak. 

3. Pada produk KPR ini, jaminan yang dibutuhkan tidak terlalu sulit yaitu hanya 

SK terakhir asli sebagai jaminan pengajuan KPR. 

4. Pertumbuhan pengajuan KPR bersubsidi di Bank BTN sangat baik, ini terbukti  

karena Bank BTN merukapan market leader untuk KPR bersubsidi 

5. Verifikasi dan Validitas data pengajuan kredit benar-benar harus diperhatikan 

yaitu antara lain SK terakhir, KTP, surat keterangan domisili RT/RW 

(menerangkan yang bersangkutan tinggal sesuai dengan di KTP), KK, buku 

nikah, dll. 

6. Bagian kredit harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen pengajuan 

KPR serta mengecek keaslian SK terakhir yang diberikan debitur sebagai 

jaminan untuk meminimalisir pemberian kredit bermasalah. 

3.2 Saran 

Saran yang diambil berdasarkan kesimpulan adalah: 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Bank BTN seharusnya lebih ditingkatkan agar 

dapat bersaing dari bank-bank lain dalam mempromosikan produk maupun 

jasanya. 
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2. Menambah Sumber Daya Manusia Bank BTN guna untuk efektivitas dalam 

memberi pelayanan terhadap pemberian Kredit Kepemilikan Rumah. 

3. Menjalin komunikasi yang baik kepada pemohon agar informasi-informasi yang 

akan disampaikan kepada pemohon mengenai persyaratan yang harus dipenuhi 

pada saat pengajuan KPR maupun pemberian KPR bisa lebih jelas dan mudah 

diterima oleh pemohon. 

4. Meningkatkan pelayanan kepada pemohon serta menjaga hubungan baik kepada 

perusahaan dan instansi khususnya para pengembang/developer yang telah 

bekerjasama dengan Bank BTN untuk perkembangan usaha bersama. 
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