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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam Analisis SWOT dalam Penyaluran KTA (Kredit 

Tanpa Agunan) pada PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Kantor Cabang Unit 

Muara Enim yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis SWOT dalam Penyaluran KTA (Kredit Tanpa Agunan) pada PT. 

Bank Danamon Simpan Pinjam Kantor Cabang Unit Muara Enim 

a) Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan yang dimiliki oleh Bank ini yaitu Keunggulan fasilitas 

dalam kredit yang diberikan tanpa agunan (Jaminan) untuk pinjaman 

kepada masyarakat yang disalurkan oleh sumber daya manusia yang 

memiliki tenaga kerja yang profesional dan menawarkan produk yang 

memiliki keunggulah dalam fasiltasnya. 

b) Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan pada bank ini yaitu selain dari tingkat risiko kredit 

macet yang tinggi juga tingkat bunga yang di tawarkan cukup tinggi 

sebesar 2,8% per bulan dan keadaan ekonomi yang sering kurang stabil. 

c) Peluang 

Peluang bagi bank ini yaitu keunggulan bersaing dengan bank-

bank lainnya dalam jarak tempuh hingga 50 KM, dapat take over nasabah 

bank lainnya dari segi tanpa jaminan dan pemotong biaya yang cukup 

rendah sekaligus pendekatan dengan sistem kekeluargaan.  
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d) Ancaman (Threat)  

Ancaman dari bank ini dalam KTA (Kredit Tanpa Agunan) 

yaitu rentan terhadap kredit macet, Keadaan ekonomi sering kurang 

stabil dan timbul pesaing yang baru dalam penyaluran kredit tanpa 

agunan. Akan teapi acaman ini dapat diminimalisir intensitasnya untuk 

muncul dalam kredit bermasalah dengan menggunakan manajemen 

risiko. 

2. Sistem pelaksanaan KTA (Kredit Tanpa Agunan) di PT Bank Danamon  

         Simpan Pinjam Kantor Cabang Unit Muara Enim. 

Sistem Pelaksanaan pada bank ini sudah berjalan sesuai dengan 

baik yang dapat menarik minat para calon nasabah untuk mengajukan 

pinjaman tanpa agaunan. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang 

erat dan emosional Yng baik. 

3. Upaya PT. Bank Danamon Simpan Pinjam Kantor Cabang Unit Muara  

     Enim dalam menghadapi Risiko KTA (Kredit Tanpa Agunan). 

Upaya yang dilakukan bank yaitu harus benar-benar teliti dalam 

memperhatikan jenis-jenis risiko yang akan terjadi dalam minimalisirkan 

kredit yang di salurkan. 

B. Saran 

Peneliti menyarankan dalam Penyaluran KTA (Kredit Tanpa agunan) 

untuk minimalisir risiko kredit macet harus mendalami lagi secara detail 

tentang kompenen-komponen dari jenis kredit yang akan timbul dan tingkat 
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bunga pinjaman juga di turunkan lagi. Sehingga Bank Danamon Simpan 

Pinjam tidak kwatir dalam persaingan dengan bank-bank lainnya. 

Dengan menggunakan analisis SWOT beserta analisis 5C dan 7P bank 

juga dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menghadapi risiko 

yang rentah. Bang juga harus menganalisis secara teliti masalah bungan yang 

dipinjamkan supaya sosial binefit kepada masyarakat dapat membantu dan 

berjalan dengan lancar. 


