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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Bank 

Riau Kepri Cabang Tembilahan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan dalam 

penyaluran kredit PT. Bank Riau Kepri melakukan analisis terhadap calon 

debitur. Analisis dilakukan setelah calon debitur mengajukan permohonan 

perjanjian kredit dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan 

oleh pihak bank. Kemudian pihak bank melakukan wawancara pada saat 

calon debitur mengantarkan berkas permohonan. Setelah itu pihak bank 

melakukan peninjauan langsung kelapangan untuk memastikan layak atau 

tidaknya calon debitur diberikan pinjaman kredit. Hasil survey dirapatkan 

oleh relationship officer, kelompok pemutus kredit dan kepala unit Bank 

Riau Kepri Cabang Tembilahan, kemudian kepala unit akan memberikan 

keputusan apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. 

2. Penyebab terjadinya kredit bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Riau 

Kepri Cabang Tembilahan diakibatkan oleh berbagai faktor yaitu faktor 

internal bank seperti adanya kelemahan dalam pengawasan kredit, dan 

faktor debitur seperti menyalah gunakan kredit yang telah diberikan, dan 

debitur kurang mampu dalam mengelolah kegiatan usaha yang ditunjang 

dengan kredit yang diberikan oleh bank. 
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3. Langkah-langkah yang diambil oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang 

Tembilahan dalam menangani kredit bermasalah yaitu dengan cara 

melakukan rescheduling, reconditioning, dan dengan melakukan 

pendekatan kepada debitur agar dapat menyelesaikan tunggakannya 

dengan secepatnya dan pihak bank juga mengirimkan surat teguran 

pertama sampai dengan surat teguran ketiga, nasabah yang tidak tepat 

waktu dalam pengembalian kreditnya akan dikenakan denda atau 

penambahan bunga 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka akhir dari skripsi minor ini adalah 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

penyaluran kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan sebagai berikut: 

1. PT Bank Riau Kepri hendaknya lebih mengoptimalkan upayanya dalam 

meningkatkan penyaluran kredit dengan  melakukan penyuluhan kepada 

masyarakat serta menyusun suatu perencanaan yang lebih baik lagi supaya 

perkembangan kredit dapat lebih ditingkatkan lagi. 

2.  Untuk menghindari adanya kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri 

Cabang Tembilahan seharusnya bank benar-benar melakukan analisis 

terhadap calon debitur, dan tidak banyak memberikan kelonggaran kepada 

nasabah agar mencegah terjadinya kredit macet.  


