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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari 

kredit BRIGUNA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Kusuma Bangsa Surabaya dalam Praktik Kerja Lapangan selama 2 minggu, maka 

kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut: 

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kusuma Bangsa 

Surabaya memberikan kredit BRIGUNA kepada calon debitur dimana 

instansi/perusahaan tempat calon debitur bekerja terlebih dahulu melakukan 

Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Kusuma Bangsa Surabaya. Perjanjian Kerja Sama dilakukan 

dalam upaya pegawai dan pensiunan yang bekerja di instansi/perusahaan 

tersebut dapat mengajukan permohonan kredit BRIGUNA.   

2. Dalam memberikan kredit BRIGUNA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Kusuma Bangsa Surabaya tidak melakukan prinsip 5C 

(character, capacity, capital, collateral, condition of economy) secara optimal 

kepada calon debitur karena kredit BRIGUNA merupakan kredit konsumtif 

multiguna dimana kecepatan dan ketepatan dalam memberikan kredit 

merupakan hal yang utama agar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Kusuma Bangsa Surabaya tidak kalah bersaing dengan Bank 

lain dalam hal produk yang serupa.  

3. Pangsa pasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Kusuma Bangsa Surabaya dalam memberikan kredit BRIGUNA yaitu kepada 

instansi/ perusahaan milik pemerintah karena risiko yang dihadapi 

dibandingkan dengan perusahaan swasta akan  lebih kecil misalanya dalam hal 

risiko bangkrutnya suatu perusahaan swata.   

4. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kusuma Bangsa 

Surabaya dalam melakukan pengendalian kredit yaitu dengan cara off site 

(administratif) dan atau on site (kunjungan langsung) untuk mengenali gejala-
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gejala dini BRIGUNA bermasalah dan secara proaktif melakukan pembinaan 

dan hubungan langsung dengan pemotong gaji/uang pensiun yang ditunjuk 

untuk mencegah terjadinya risiko fraud yang disebabkan penyalahgunaan oleh 

pemotong gaji/uang peniun yang ditunjuk tersebut.  

 

3.2 Saran  

Setelah Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 2 (dua) minggu 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kusuma Bangsa, 

Penulis memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan 

bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kusuma Bangsa. 

Adapun saran-saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Pimpinan Cabang Secara rutin melakukan inspeksi untuk melihat sejauh mana 

prosedur pelayanan telah dilaksanakan oleh karyawan khususnya karyawan di 

bidang kredit BRIGUNA. 

2. Diterapkan secara optimal Prinsip dasar 5C (character, capacity, capital, 

collateral, condition of economy) dalam pemberian kredit BRIGUNA sebagai 

sarana untuk meminimalisir risiko karena meskipun kredit BRIGUNA berasal 

dari pendapatan tetap dan terdapat agunan yang harus dijaminkan oleh debitur 

tetap akan ada risiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PKL PROSEDUR PEMBERIAN DAN... SOFI HANDOKO


