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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan 

yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Prosedur pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dilakukan 

melalui beberapa tahap yaitu tahap permohonan kredit dengan cara calon 

debitur yang akan mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara 

tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank, beserta syarat-

syaratnya yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP dan surat keterangan usaha dari 

Kepala Desa kepada pihak BRI Unit Gedong Kuning Cabang Adisucipto. 

Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI Unit Gedong Kuning Cabang 

Adisucipto akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon 

debitur termasuk usaha calon debitur. 

Tahap analisis kredit (tahap pemeriksaan) BRI Unit Gedong Kuning 

Cabang Adisucipto menggunakan BI Checking, SICD, analisis 5C. Kemudian 

pada tahap pemberian putusan kredit sampai dengan Rp 25.000.000,- maka 

putusannya berada di tingkat kepala unit dengan mempertimbangkan RPC 

(Repayment Capacity) dari karakter nasabah. Setelah diputuskan maka 

persetujuan tersebut dicantumkan ke sistem LAS (Loan Approve System). 

Untuk tahap pencairan kredit/ akad kredit, nasabah menandatangani akad 
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pencairan di Customer Service dengan admin KUR, dan pencairan harus 

melalui teller dengan membuka rekening tabungan di BRI.  

Tahap monitoring penyaluran kredit dilakukan secara aktif pada saat 

satu bulan setelah pencairan yakni dengan pembinaan/ pengawasan, 

memberikan formulir kunjungan bagi nasabah yang menunggak tagihannya 

dan monitoring pasif dilakukan dengan melihat secara online dengan menarik 

data nasabah yang belum membayar angsuran. 

Dalam penanganan kredit bermasalah BRI Unit Gedong Kuning 

Cabang Adisucipto melakukan upaya dalam bentuk pembinaan, pelatihan 

secara konsisten dan dipantau secara maintenance. Apabila sudah diragukan 

maka penyelesaian yang dilakukan yakni pengajuan klaim ke Askrindo atau 

Jamkrindo sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati oleh 

Pemerintah, Perusahaan Penjamin, serta bank pelaksana (BRI) karena kredit 

usaha rakyat ini merupakan program Pemerintah sebagai alternatif sumber 

pembiayaan UMKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Disamping itu, hambatan dalam menangani penyaluran kredit yang 

bermasalah pun tidak dapat diabaikan, seperti faktor yang berasal dari 

eksternal meliputi: perubahan pasar yang tak menentu, serta karakter nasabah 

yang kebanyakan sudah meminjam pada pihak lain. Sedangkan dari internal 

yakni BI Checking. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa 

saran antara lain : 

1. Pemerintah daerah dan instansi terkait dengan UKM sebaiknya 

melaksanaan training kepada para pengusaha mikro untuk 

meningkatkan kemampuan kualitas hasil usahanya. Disamping itu, 

pelatihan juga dilaksanakan di pihak perbankan bagaimana 

memberi petunjuk tentang persyaratan kredit, penilaian kredit, dan 

sebagainya. 

2. Bank Indonesia sebaiknya menyederhanakan model kebijakan BI 

Checking agar memudahkan penyaluran kredit usaha UMKM yang 

dapat tepat sasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


