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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari data hasil penelitian pada PT. Bank Jabar serta 

pembahasan bedasarkan teori, penulis menarik kesimpulan bahwa analisis 

laporan keuangan dapat membantu manajemen dalam menunjang efektifitas 

pemberian kredit investasi. Faktor-faktor yang mendukung kesimpulan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan analisis laporan keuangan pada PT. Bank Jabar telah dilaksanakan 

secara memadai. Hal itu ditandai dengan : 

a. Terdapatnya data laporan keuangan yang memadai dalam proses analisis 

laporan keuangan 

b. Terdapatnya proses analisis laporan keuangan yang memadai terlihat dari 

dilakukannya analisis rasio keuangan 

c.  Hasil analisis laporan keuangan dijadikan salah satu dasar pokok 

pengambilan keputusan kredit investasi 

2. Pemberian kredit investasi yang dilakukan PT. Bank Jabar telah dilaksanakan 

secara efektif, hal itu terlihat dari : 

a. Terdapatnya prosedur pengajuan permohonan kredit yang memadai dari 

mulai penyampaian permohonan dan data, pengumpulan informasi dan 

analisis kredit, penyampaian memorandum kredit, penandatanganan SP3K 

dan perjanjian kredit, penarikan kredit, sampai monitoring kredit untuk 

memastikan pemanfaatan kredit telah digunakan sesuai dengan tujuan 

semula. 

b. Dilakukannya analisis kredit dengan menggunakan Prinsip 5C 

(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy ), 7P 

(Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, 

Protection) dan prinsip 3R (Return/Returning, Repayment, Risk Bearing 

Ability),  
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3. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap variable X, dengan 

menyebarkan kuesioner yang berisi 17 pertanyaan terhadap 5 responden yang 

ada pada bagian analis kredit Bank Jabar, sebanyak 81 pertanyaan dijawab 

“Ya” dan 4 pertanyaan dijawab “Tidak” dan melakukan penelitian terhadap 

variabel Y dengan menyebarkan  kuesioner yang berisi 18 pertanyaan 

terhadap 5 responden yang ada pada bagian analis kredit Bank Jabar, 

sebanyak 83 pertanyaan dijawab “Ya” dan 7 pertanyaan dijawab “Tidak” 

Sehingga dari hasil kuesioner tersebut bisa disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan digunakan sebagai dasar pemberian kredit pada Bank Jabar.   

 

5.2    Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan 

mencoba memberi saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas analisis 

laporan keuangan terhadap pemberian kredit investasi : 

1. Sebaiknya PT. Bank.Jabar mensyaratkan bahwa laporan keuangan yang 

dilampirkan oleh pemohon kredit adalah laporan keuangan yang sudah di 

audit oleh Akuntan Publik terutama untuk perusahaan yang berbadan 

hukum dan kredit yang diajukan berjumlah besar. Hal ini bertujuan agar 

terdapat kepastian bahwa laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi Yang berlaku Umum (SAK) 

2. Dalam melakukan analisis laporan keuangan. Sebaiknya Bank. Jabar 

menambah jenis rasio yang dianalisis seperti rasio Aktivitas (activity ratio) 

yang berguna untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan 

sumber-sumber dana yang dimilikinya. Misalnya dengan menghitung ; 

Total Asset Turn Over, Receivable Turn Over, dan Inventory Turn Over. 

3. Sebaiknya Bank Jabar menetapkan standar rasio rata-rata profitabilitas yang 

diperoleh dari rasio rata-rata industri sejenis, agar Bank Jabar dapat 

menegetahui sampai dimana perkembangan laba dari perusahaan tersebut, 

karena kenaiakan laba bukan berarti kemajuan perusahaan.   

  

 


