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BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai prosedur pengajuan kredit

yasa griya Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Semarang pada bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Tabungan Negara merupakan bank pemerintah yang memiliki peran

yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

khususnya dalam bidang papan (perumahan).

2. Analisis 5 C dan 7 P dalam analisis pemberian kredit sangat bermanfaat

bagi perusahaan untuk menilai character, capacity, capital, colateral,

condition, dan personality, party, purpose, prospect, payment, profitability,

protection. Sehingga dapat mengurangi resiko kredit bermasalah.

3. Prosedur pengajuan kredit yasa griya PT. Bank Tabungan Negara Kantor

Cabang Semarang dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan

kredit, sehingga dapat membiayai para pengembang/developer dalam

membangun rumah/renovasi rumah dengan mudah dan cepat juga

memberikan pengetahuan, kepada calon pemohon kredit tentang prosedur

pengajuan kredit yasa griya sehingga apabila suatu saat permintaan kredit

ditolak, dia dapat mengevaluasi/mengetahui penyebab permohonan

kreditnya ditolak.

4. Prosedur pengajuan kredit yasa griya PT. Bank Tabungan Negara Kantor

Cabang Semarang juga Tahapan–tahapan dalam pengajuan kredit yasa

griya sangat sederhana yaitu proses pengajuan permohonan, pemberkasan,

BI checking, OTS, Proses Analisa, peresetujuan, legal meeting, dan akad

kredit sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk mengajukan kredit

yasa griya.

5. Sistem baru pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Semarang

yaitu sistem penerimaan kredit yasa griya dapat mempermudah pemberian

kredit.
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6. Persyaratan-persyaratan pengajuan kredit yasa griya sangat mudah dan

tidak membebani calon nasabah sehingga dapat menarik minat

masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang

belum mempunyai dana untuk membangun proyek perumahan. Syarat-

syarat tersebut misalnya seperti NPWP, SIUP (besar), TDP, IMB,

pengesahan peil banjir, rekomendasil PLN, dan lain sebagainya.

7. Kredit Yasa Griya memiliki banyak kelebihan, antara lain:

a. Tingkat suku bunga yang kompetitif

s.d 5M :13,5 %

>5M :12,75%

b. Agunan merupakan objek yang dibiayai.

c. Proses cepat dan mudah.

d. Biaya proses sangat ringan.

e. Cicilan ringan.

f. Jangka waktu disesuaikan sesuai proyek.

g. Pembiayaan sampai dengan 80% dari kebutuhan proyek.

h. Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh

wilayah indonesia.

i. BTN merupakan bank Perumahan dan lebih menguasai produk

perumahan


