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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk merupakan bank daerah 

yang memiliki tugas utama menjadi pendorong pertumbuhan potensi ekonomi 

daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit 

kecil dan menengah. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan 

tujuan utama dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan pemberian 

bantuan permodalan bagi usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK 

maupun usaha yang berskala besar. Dalam pemberian pelayanan kredit kepada 

masyarakat, tidak jarang terjadi suatu resiko kredit macet. Tingkat kolektivitas 

kredit dibagi menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, 

Diragukan, Macet. Faktor-faktor yang memicu terjadinya kredit bermasalah yang 

disebabkan oleh debitur karena pengetahuan debitur yang minim tentang 

perjanjian kredit khususnya tentang pembayaran kredit kembali, tidak adanya 

tambahan pendapatan sehingga pendapatan pokok tidak dapat disisihkan untuk 

membayar angsuran dan adanya kebutuahan mendesak yang dapat menunda 

debitur membayar angsuran dan faktor lainnya. 

Untuk penyelesaian kredit yang macet dan tidak tertagih akibat kesulitan 

nasabah untuk melunasi kreditnya. Penyelesaian kredit macet pada PT Bank 

Pembanguan Daerah Jawa Timur Tbk diselesaikan dengan cara Rescheduling, 

Reconditioning, Restructuring, Liquidation. Maka kredit macet harus secepatnya 

diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Calon debitur harus memahami ketentuan dan persyaratan-persyaratan kredit 

sebelum mengajukan kredit  

2. Dalam pemberian kredit petugas bank haruslah benar-benar melakukan 

survey yang detail di lapangan dan melakuakn analisis sesuai dengan 5C 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN 
PRAKTIK KERJA LAPANGAN MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT ...

ADITYA RAMADHAN 
PANCAPUTRA



32 

 

untuk menentukan seberapa besar jaminan dan bidang usaha yang ditekuni 

oleh calon debitur agar mengurangi terjadinya kredit macet. 

3. Pihak bank haruslah meningkatkan pengawasannya dalam memberikan kredit 

sehingga kredit tersebut dapat dilunasi kembali oleh calon debitur . 

4. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan jumlah 

kredit yang disalurkan di masa yang akan datang. Sebaiknya bank 

meningkatkan usaha-usaha dalam menghimpun dana dengan cara 

meningkatkan pelayanan dan memberi kemudahan-kemudahan pada nasabah. 
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