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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

  Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mengetahui 

prosedur-prosedur pemberian kredit untuk pegawai negeri dan penyalurannya. 

Serta mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Kantor Cabang Dr. Soetomo Surabaya. 

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan serta dibahas pada 

bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bank Jatim KC Dr.Soetomo Surabaya memiliki struktur organisasi yang 

bertujuan untuk bertanggung jawab atas setiap tugas pokoknya agar dapat 

menjaga keberlangsungan Bank Jatim dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya. 

2. Bank Jatim memiliki berbagai jenis produk dan jasa layanan yang diberikan 

kepada nasabah. Produk yang dimiliki yaitu berupa berbagai simpanan dana 

dan kredit. Sedangkan untuk jasa layanan yang dimiliki oleh Bank Jatim yaitu 

Mobile Banking, SMS Banking, Kiriman Uang, serta berbagai jasa yang 

lainnya. 

3. Kredit untuk Pegawai Negeri (Kredit Multiguna) hanya diberikan kepada 

PNS, CPNS, Pegawai/ Calon Pegawai BUMN/BUMD, Anggota TNI/ 

POLRI, Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan dan. 

Purnawirawan, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer, dan Perangkat Desa. 

4. Agunan yang diperlukan atas kredit Pegawai Negeri (Kredit Multiguna) ini 

hanyalah Surat Keterangan Pengangkatan sebagai pegawai tetap. 

5. Prosedur pemberian kredit pegawai negeri ini terdiri dari 4 tahap yaitu: 

a. Tahapan kegiatan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit. 

b. Tahapan pemberian rekomendasi kredit. 

c. Tahapan pemberian putusan kredit. 

d. Tahapan pencairan kredit. 
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6. Permasalahan yang terjadi dalam pemberian kredit PN (Pegawai Negeri) 

tidak terlalu krusial yaitu adanya persaingan dengan beberapa bank dalam 

pembebanan tingkat suku bunga atas kredit yang diberikan. 

7. Kesenjangan/ ketidaksesuaian antara teori yang didapat selama mengikuti 

perkuliah dengan praktik saat pelaksanaan PKL terdapat pada analisa 5c. 

Pada teori saat perkuliahan, analisa 5c dilakukan secara spesifik sedangkan 

pada saat PKL, analisa 5c dilakukan tidak terlalu spesifik dikarenakan untuk 

kredit pegawai negeri, pembayaran atas kewajibannya dipotongkan pada gaji 

yang didapat. 

3.2 Saran 

  Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Bank Jatim yaitu 

persaingan pembebenan tingkat suku bunga kredit pegawai negeri (Kredit 

Multiguna) dengan beberapa bank lain yang juga memiliki produk kredit ini, 

maka saya sebagai penulis memiliki saran sebagai berikut : 

1. Bank Jatim dapat memberikan tingkat suku bunga yang kompetitif 

dibandingkan dengan bank-bank lain denga tetap memperhitungkan tingkat 

keuntungan berupa bunga yang nantinya akan didapatkan atas kredit yang 

telah diberikan. 

2. Pihak bank harus terus melakukan pemasaran dengan cukup baik dan 

memberikan informasi atas tingkat suku bunga yang diberikan agar nasabah 

mengetahui tingkat suku bunga yang akan diberikan oleh Bank Jatim Kantor 

Cabang Dr.Soetomo. 

3. Bank Jatim Kantor Cabang Dr.Soetomo harus memberikan pelayanan yang 

baik serta cepat agar berdampak baik bagi profitabilitas bank. 
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