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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan  

Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa 

Kredit Usaha Rakyat yang ada pada Bank Rakyat Indonesia terdapat tiga macam 

yaitu Kredit Usaha Rakyat Mikro, Kredit Usaha Rakyat Ritel, Kredit Usaha 

Rakyat TKI. Dan untuk plafonnya pun pada Kredit Usaha Rakyat Mikro sampai 

Rp 25.000.000, sedangkan pada Kredit Usaha Ritel plafonnya Rp 25.000.000 

sampai Rp 500.000.000. dan bedanya pada Kredit Usaha Rakyat TKI yaitu kredit 

yang diberikan nasabah untuk meembiayai nasabah bisa ke tempat kerjanya untuk 

menjadi TKI. 

Sama dengan produk perbankan yang lain, Kredit Usaha Rakyat juga 

mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu nasabah dapat 

menjadikan bisnisnya menjadi lebih besar dan berkembang, selain itu juga dapat 

meningkatkan teknologinya yang ada. Kelebihan yang lainnya juga suku bunga 

yang ditawarkan rendah, lalu karena BRI tersebar dimana-mana dapat menjadikan 

nasabah yang mudah menjangkau untuk bertransaksi atau melakukan kegiatan di 

bank.  

Sedangkan kelemahan yang ada pada Kredit Usaha Rakyat adalah 

prosedur yang ada sangatlah ribet, keharusan untuk mengurus surat-surat yang 

panjang urusannya, resiko kehilangan anggunan yang apabila tidak dapat 

membayar atau kredit macet, dan pemberian kredit yang tidak bisa 100%. 

Untuk kredit macet atau kendala nasabah yang telat-telat untuk membayar, 

banyak hal yang dapat membuat nasabah telat untuk membayar, salah satunya 

adalah karena usaha nasabah yang bermasalah seperti tempat usaha nasabah 

mengalami musibah yang mengakibatkan usahanya tidak bisa di jalankan 

kembali. Maka bank dari awal perjanjian kredit juga sudah membuat perjanjian 

untuk membuat atau berkerja sama dengan asuransi untuk mengcover hal tersebut. 
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3.2 Saran 

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dan juga di dukung oleh 

kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran kepada pembaca 

sebagai bahan pertimbangan untuk mencari info Kredit Usaha Rakyat yaitu: 

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kusuma Bangsa Surabaya 

selalu mengawasi apakah SDM yang ada di setiap Unit sesuai 

dengankeperluan di setiap Kantor Unit tersebut. 

2. Memberikan pengawasan kepada Kantor Unit  dari Kntor 

Cabang Kusuma Bangsa terhadap kinerja-kinerja yang 

dilakukan apakah telah sesuai dengan buku pdoman atau buku 

kerja yang telah di sesuaikan dengan Kantor Cabang Kusuma 

Bangsa. 

3. Nasabah yang ingin meningkatkan usahanya atau 

memperlancar bisnisnya dalam skala sedang maka dapat 

mengajukan Kredit Usaha Rakyat Mikro, biasanya dapat 

menambah produksi usahanya agar meningkatkan 

pendapatannya. 

4. Jika nasabah yang mempunyai usaha dalam skala kecil sampai 

besar maka dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat Ritel yang 

selanjutnya dapat membuat bisnis nasabah semakin besar. 

5. Bila ada nasabah yang ingin menjadi TKI, maka dapat 

mengajukan Kredit Usaha Rakyat TKI, yang dapat membiayai 

awal untuk dapat berangkat ke negara tujuan untuk berkerja 

sebagai TKI. 

6. Pada pengusaha-pengusaha yang ada dapat mengajukan Kredit 

Usaha Rakyat ini, jangan takut untuk tidak bsia membayar, tapi 

dengan Kredit ini dapat memperbesar usaha nasabah dan 

membuat usahanya menjadi besar dan lancar. 

7. Pada pengajuan Kredit Usaha Rakyat hendaknya memberikan 

data-data yang lengkap sehingga pihak bank sendiri dapat 
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mudah menganalisis dan mudah juga pencairannya apabila 

sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

8. Melakukan promosi atau penyebarluasan wawasan Kredit 

Usaha Rakyat ke masyarakat agar masyarakat juga dapat 

mengetahuinya dan semakin juga debitur di Bank Rakyat 

Indonesia 
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