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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada umunya jenis kredit yang ada pada Bank Riau Kepri Capem Flamboyan

ada tiga yaitu, kredit produktif, kredit konsumtif dan investasi. Setiap jenis

tersebut mempunyai syarat khusus dan syarat operasional yang berbea-beda.

2. Dalam penyaluran kredit kepada Bank Riau Kepri Capem Flamboyan

memiliki beberapa tahap dan prosedur yaitu dimulai dari pengajuan berkas-

berkas, penyidikan berkas pinjaman, peninjauan ke lokasi ( on the spoot ),

wawancara kedua, keputusan kredit, penandatangan akad kredit, realisasi

kredit di akhiri dengan penarikan dana.

3. Sistem pengendalian intern kredit dilaksanakan dengan menganalisa laporan

keuangan debitur, memonitoring usaha debitur secara berkala minimal 3

bulan sekali, dan melakukan pemeliharaan terhadap kredit dan memantau

tagihan setiap hari melalui sistem komputer. Maka dengan adanya sistem

pengendalian ini akan memperkecil akan terjadinya kredit-kredit yang

bermasalah yang tidak diinginkan oleh pihak perbankan.

4. Langkah-langkah dalam penyelamatan kredit bermasalah oleh Bank Riau

Kepri Cabang Pembantu Flamboyan ada tiga cara yaitu Reschhulding,

reconditioning, dan Restructuring.
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B. SARAN

1. Dalam pemberian kredit pada calon debitur, petugas Bank Riau Kepri

Cabang Pembantu Flamboyan haruslah benar-benar melakukan survey ke

lapangan untuk menentukan besarnya jaminan dan bidang usaha yang

ditekuni oleh calon debitur

2. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan jumlah kredit yang

disalurkan dimasa yang akan datang, maka sebaiknya PT. Bank Riau Kepri

Capem Flamboyan supaya meningkatkan pelayanan dan memberikan

kemudahan kepada nasabah.

3. PT. Bank Riau Kepri begitu banyak menawarkan jenis-jenis kredit yang akan

disalurkan oleh nasabah maka PT. Bank Riau Kepri Capem Flamboyan dapat

lebih dikembangkan aneka kegiatan usaha yang ada. Oleh karena itu PT.

Bank Riau Kepri Capem Flamboyan harus mampu memahami konsep,

struktur, sifat dan pengetahuan perkreditan itu sendiri agar mampu

mempertahankan eksistensinya dalam bidang perkreditan.

4. Bagi calon debitur daalam mengajukan permohonan kredit haruslah terlebih

dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan kredit yang ditetapkan oleh Bank

Riau Kepri Capem Flamboyan.


