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BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank Riau Kepri Capem Panam

Pekanbaru maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Dari prinsip 5 C yang telah dilakukan penelitian, dapat diketahui bahwa dalam hal ini

Bank Riau belum menetapkan standarisasi untuk menilai calon debitunya secara tepat,

namun untuk penilaian terhadap prinsip Collateral dalam hal ini Bank Riau telah

menetapkan standarisasi yang bisa dibilang bagus atau tetap, sedangkan untuk prinsip

Character, Capacity, Capital, dan Condition. Bank Riau memakai standarisasi secara

umum belum memiliki spesifikasi  semestinya. Namun factor yang memjadi tolak ukur

berapa besar kredit bisa disalurkan pada caon debitur adalah factor capital atau modal.

2. PT. Bank Riau Kepri Capem Panam dalam  menyalurkan kredit kepada calon

debiturnya harus memperhatikan prinsip 5 C tersebut sebab dengan meneliti terlebih

dahulu dari prinsip 5C tadi maka Bank Riau akan dapat mengetahui siapa dan

bagaimana sifat dari calon debiturnya, bagaimana kemampuannya untuk melunasi

kewajiban-kewajibannya serta bentuk jaminan yang diserahkan harus sesuai dengan

berapa jumlah kredit yang dipinjam oleh debitur kepada Bank

1.2 Saran

Dari uraian diatas dapatlah kami memberikan suatu saran yaitu :

1. Dalam melakukan analisis kredit 5 C hendaknya Bank Riau telah memiliki standarisasi

yang cermat dan akurat. Karena dengan memiliki standarisasi yang tepat untuk menilai

calon debitur maka dalam hal ini setipa calon debitur memiliki kesempatan untuk dapat

meminjam
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Uang (kredit ) PT. Bank Riau Kepri Capem Panam Pekanbaru penyaluran

kredit yang akan diberikan kemasyarakat sangat memiliki resiko yang sangat tinggi,

bisa-bisa saja calon deitur yang tersebut menghindar setiap tiba waktu pembayaran

oleh karena itu diperlukan standarisasi yang akurat dalam menilai calon debitur.

2. Agar tercapainya penyaluran kredit kepada Nasabah Bank Riau hendaknya

menigkatkan lagi pelayanan yang membuat nasabah puas dan terkesan atas pelayanan

yang mereka rasakan sewaktu berkunjung ke Bank Riau untuk mengetahui jenis-jenis

kredit serta tata cara lainnya dalam prosedur pengajuan kredit, serta dapat membantu

meningkatkan perekonomian masyarakat supaya tercip kehidupan yang sejahtera.


