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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. BPR Nusamba Wlingi-Blitar, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Permasalahan di PT. BPR Nusamba Wlingi-Blitar adalah kredit macet 

yang semakin meningkat dari tahun 2011 sampai 2015. Kredit macet yang 

terjadi disebabkan karena account officer masih kurang teliti dan tidak 

selektif pada saat memberi persetujuan realisasi kredit kepada calon 

debitur. Selain itu bagian AO kurang memperhatikan secara teliti dalam 

mengecek kebenaran dan orisinalitas dokumen-dokumen persyaratan 

kredit. Penyebab kredit macet juga terjadi karena adanya kecurangan 

antara calon debitur dengan pihak AccountOfficer, sehingga analisa yang 

dilakukan oleh bagian AO hanya formalitas dan tidak obyektif. 

2. Ada beberapa bagian yang kurang dalam menganalisa calon debitur sesuai 

analisa 5C seperti pada prinsip ekonomi tidak menilai kondisi ekonomi 

sekarang dan di masa yang akan datang apakah stabil atau tidak serta 

kurangnya analisa calon debitur dilihat dari segi riwayat hutang-piutang 

karena akan menghambat dalam pembayaran kredit kedepannya.  

3. Kurangnya pengawasan atau monitoring pimpinan perusahaan terhadap 

prosedur pemberian kredit juga menjadi salah satu penyebab pengendalian 

internal perusahaan kurang baik dan belum berjalan secara efektif. 
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4. Dalam prosedur pemberian kredit PT. BPR Nusamba Wlingi-Blitar 

memiliki kekurangan karena tidak menyediakan bagian rekomendasi 

kredit. 

5. Masih meningkatnya jumlah nasabah dalam kategori nasabah kurang 

lancar dan macet dari tahun 2011-2015. 

6. Kebijaksanaan pengawasan internal perusahaan untuk mengidentifikasi 

kembali yang menjadi jaminan pada bank saat kredit diambil, ternyata 

mengalami kendala dalam proses pengembaliannya. 

7. Tingginya bunga awal angsuran saat pemberian kredit yang membebani 

debitur. 

8. Belum tercantumnya satuan pengendalian internal khusus dalam 

pemberian kredit. 
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B. SARAN 

Dari hasil kesimpulan diperoleh hasil guna dijadikan bahan pertimbangan atau 

saran untuk PT. BPR Nusamba Wlingi-Blitar yaitu: 

1. Dalam memutuskan suatu persetujuan pemberian kredit hendaknya 

diadakan seleksi terhadap calon debiturnya dengan benar dan teliti, 

danharus sesuai dengan prinsip perkreditan 5C (character, capital, 

capacity, collateral, dan condition of economy) dalam pengamanan kredit 

yang diberikan, sehingga dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab 

kredit macet pada PT. BPR Nusamba Wlingi-Blitar. 

2. Melakukan kajian ulang terhadap penetapan bunga awal angsuran. 

3. Kebijaksanaan pengawasan internal perusahaan harus ditingkatkan lagi 

seperti dengan meninjau kembali jaminan atau bisa dilakukan dengan 

mengevaluasi kegiatan mengenai keaktifannya.  

4. PT. BPR Nusamba Wlingi-Blitar seharusnya mencantumkan satuan 

pengendalian internal terutama untuk bagian kreditnya dan menyediakan 

bagian rekomendasi kredit agar tidak tumpang tindih dalam tugas yang 

diberikan bagian kredit 

5. Setiap permohonan kredit yang diterima sebaiknya dianalisis secara 

seksama untuk menilai layak tidaknya kredit diberikan dan PT. BPR 

Nusamba WlingiBlitar harus lebih berhati-hati terhadap setiap pengeluaran 

keuangan baik dari sisi kredit atau lainnya serta pengawasan terhadap AO 

juga harus menjadi perhatian bagi perusahaan juga. 
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6. Pimpinan perusahaan seharusnya mengadakan pengawasan atau 

monitoring terhadap bagian yang menangani kredit secara rutin sehingga 

pengendalian internal dapat berjalan dengan baik dan efektif. 

 

 

 

 




