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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan

terhadap penilitian tersebut yaitu Kredit Aneka Guna (KAG) adalah kredit

yang diberikan kepada Pegawai Negri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negri

Sipil (CPNS), Honor Daerah, Anggota TNI, Pegawai BUMN/BUMD,

Anggota DPRD, Pensiunan, Pegawai Perusahaan Swasta dan Yayasan.

Sedangkan debitur berpenghasilan tidak tetap adalah wiraswasta, Pekerja

Profesi (Notaris, Pengacara, Akuntan Publik, Dokter).

Dalam penyaluran Kredit Aneka Guna (KAG) pada PT. Bank Riau

Kepri Cabang Bangkinang menetapkan beberapa tahapan dalam prosedur

pemberian kredit yang harus dilalui oleh nasabah sehingga kredit yang

diberikan akan terseleksi dengan baik dan dapat memperkecil resiko kredit

macet.

Adapun prosedur pemberian kredit aneka guna PT.Bank Riau Kepri

Cabang Bangkinang adalah sebagai berikut:

a) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan KAG yang

disediakan oleh bank.

b) Menyerahkan dokumen (dokumen umum dan atau dokumen khusus)

yang merupakan persyaratan permohonan KAG yang ditetapkan bank

kepada bagian analisis kredit. KAG yang diberikan kepada debitur
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c) kolektif harus dengan suatu perjanjian kerjasama antara bank dengan

instansi/perusahaan.

d) Bagian analisis kredit menerima dan melakukan seleksi atau meneliti

kelengkapan aplikasi permohonan dan keabsenan dokumen persyaratan.

e) Bagian analisis kredit melakukan perhitungan kemampuan

pengembalian KAG dengan mempertimbangkan penghasilan, jangka

waktu dan kemampuan calon debitur.

f) Bagian analisis kredit melakukan perhitungan besarnya plafon KAG

dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan dan tetap berdasarkan

ketentuan maksimal pemotongan penghasilan calon debitur.

g) Pemimipin atau komite kredit memberi keputusan disetujui atau ditolak.

h) Keputusan KAG diatas wewenang dituangkan dalam surat

pemberitahuan persetujuan permohonan kredit (SP3K), dalam hal di

tolak dituangkan dalam surat penolakan.

i) KAG yang disetujui dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang

ditandatangani oleh bank dan calon debitur di kantor bank. Pencairan

KAG dilakukan setelah debitur memenuhi persyaratan.
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2. Saran

Penulis masih perlu untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Riau hendaknya memberikan kemudahan dalam menyalurkan

Kredit Aneka Guna (KAG) kepada pegawai berpenghasilan tetap

(pegawai negeri dan swasta).

2. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan

jumlah kredit yang disalurkan di masa yang akan datang, sebaikanya

PT. Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang meningkatkan pelayanan dan

memberikan kemudahan kepada nasabah.

3. Bagi calon debitur dalam mengajukan permohonan Kredit Aneka Guna

haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan kredit yang

ditetapkan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang.


