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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT.

Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru, memiliki tiga prosedur permohonan

pengajuan kredit yaitu : 1). Prosedur Pengajuan Kredit, Dalam

mengajukan permohonan deposito sebagai jaminan kredit pada PT. Bank

Mega KCP Nangka Pekanbaru, permohonan yang diajukan harus dalam

bentuk tertulis. Hal ini merupakan salah satu upaya Bank Mega untuk

melakukan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, sebab

sebelum memberikan fasilitas kredit dengan jaminan deposito, sebuah

bank diharuskan untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap

nasabah debitur. 2). Prosedur Analisa Kredit, tahap analisa kredit yang

merupakan proses untuk mengurangi resiko terhadap terjadinya kredit

yang akan diberikan kepada calon nasabah, yang juga dilakukan dengan

memperhatikan itikad baik dari nasabah. 3). Pemberian Kredit, PT. Bank

Mega KCP Nangka Pekanbaru memberikan batasan maksimal fasilitas

kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur adalah sebesar 70% dari

nilai depositonya. Proses pemberian kredit menggunakan deposito lebih

cepat dibandingkan dengan jaminan lainnya seperti tanah, rumah, dan

mobil.
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2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Mega KCP

Nangka Pekanbaru terhadap debitur yang melakukan wanprestasi yaitu

pertama pihak kreditur menagih tunggakan kepada debitur sesuai dengan

waktu yang disepakati bersama. Kedua dengan mengirim surat peringatan

II, bahwa kreditur menagih tunggakan yang kedua kalinya kepada debitur

untuk melunasi tunggakannya. Yang terakhir dengan mengirimkan surat

peringatan III, bahwa kreditur menagih untuk yang ketiga kalinya kepada

debitur untuk segera melunasi tunggakannya. Apabila debitur tetap tidak

dapat melunasi kewajibannya maka pihak bank dapat mencairkan

depositonya untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1. Diharapkan pihak PT. Bank Mega KCP Nangka Pekanbaru harus lebih

aktif melakukan pemasaran produk deposito yang dapat dijadikan

jaminan kredit karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

bahwa deposito dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

2. Pihak bank harus lebih tegas dalam melakukan penagihan terhadap

debitur yang melakukan wanprestasi agar debitur tersebut memiliki

tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan tunggakannya.


