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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama kerja praktik serta 

kepustakaan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai sistem 

informasi akuntansi atas pemberian kredit pada PD.BPR Kota Bandung. Hasil 

dari analisis penulis tentang pemberian kredit menggunakan sistem informasi 

akuntansi pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung antara lain : 

1. Prosedur pemberian kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung 

telah berjalan dengan baik. Terlihat pada saat adanya permohonan kredit, 

permohonan tersebut harus melalui seluruh tahap pemberian kredit yang 

dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu Tahap Permohonan Kredit dan Tahap 

Analisa-Evaluasi. Dimana proses pemberian kredit diawali dengan penentuan 

Pasar Sasaran (PS), penetapan kriteria Nasabah yang Dapat Dilayani (KND), 

serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT). Tahap Permohonan kredit 

terdiri dari Saat Pendaftaran, dan setelah pendaftaran. 

2. Penerapan sistem informasi akuntansi yang telah memadai terlihat dari 

terpenuhiya beberapa karakteristik sistem informasi akuntansi, antara lain:  

1. Berguna ( Usefulness ) 

Informasi yang dihasilkan dari sistem PD.BPR Kota Bandung sangat 

berguna untuk membantu manajemen dalam memberikan keputusan kredit 

terhadap calon nasabah.  

2. Ekonomi ( Economy ) 

Ditetapkannya Integrated mikro Banking System (IBS) sebagai aplikasi 

utama dalam kegiatan operasional PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota 

Bandung, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi jauh lebih ekonomis. 

Sistem IBS juga sangat membantu seluruh tahapan pemberian kredit,  

3. Pelayanan Konsumen ( Customers Service ) 
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PD Bank Perkreditan Kota Bandung selain telah menyediakan staff 

customers service juga menyediakan staff account officers yang dapat 

memberikan pelayan penuh untuk calon nasabah. 

4. Luwes ( Flexibility ) 

Sistem yang telah digunakan pada PD.BPR Kota Bandung dapat 

memudahkan tahap pencairan kredit apabila adanya perubahan dalam prosedur 

pencairan kredit. 

Sehinga dapat disimpulkan bahawa sistem informasi akuntansi atas 

pemberian kredit telah dipergunakan dengan baik pada PD. BPR Kota 

Bandung. 

 

5.2  Saran 

Selama penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan 

memperoleh data-data pada PD BPR Kota Bandung, maka penulis dapat 

memberikan saran-saran, sebagai berikut: 

1. Bentuk formulir-formulir kredit yang digunakan  sesuai dengan SOP uang 

ditetapkan, karena saat ini bentuk formulir yang digunakan tidak sesuai dengan 

Standard Operasional Pengendalian ( SOP ). 

2. Sebaiknya tidak terdapat  fungsi ganda pada Supervisor Administrasi Kredit 

PD. BPR Kota Bandung, karena memperlambat kinerja SDM.  

3. Sebaiknya beberapa perangkat yang kinerjanya kurang maksimal diganti 

atau di upgrade kembali. 

4. Account officer ( AO ) sebaiknya tidak diperkenankan menulis sendiri di 

buku register calon nasabah, karena seringkali berkas pencairan kredit belum 

diperiksa oleh Supervisor Administrasi kredit dan Supervisor Legal.  

5. Sebaiknya Bank dalam memberikan kredit lebih menekankan kepada 

kelayakan usaha calon nasabah daripada menekankan pada tersedianya 

jaminan, sehingga bagi mereka yang benar – benar membutuhkan modal 

dengan prospek usaha yang baik dan mempunyai kesanggupan untuk 

mengembalikan kredit sesuai dengan syarat – syarat yang ditentukan. 

 


