
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manfaat anggaran 

kredit dalam menunjang efektivitas kredit PT. Bank Himpunan Saudara 1906, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Manfaat anggaran kredit telah disusun dengan baik, hal ini dapat dilihat dari : 

1) Terdapat penyusunan anggaran. 

(1) Adanya partisipasi manajemen. 

Penyusunan anggaran kredit dibahas dalam rapat anggaran yang dihadiri 

oleh para manajer. 

(2) Adanya struktur organisasi yang sehat. 

Struktur organisasi dapat bermanfaat, dengan adanya pembagian tugas dan 

wewenang yang jelas, sehingga dapat mendukung penyusunan anggaran 

kredit. 

(3) Adanya komunikasi. 

Dilakukan rapat anggaran akan terjalin komunikasi yang dapat dijadikan 

sarana dalam pemberian ide, saran atau masukan yang mungkin dapat 

bermanfaat bagi perkembangan bank. 

(4) Adanya penetapan sasaran yang realistis. 

Sasaran PT. Bank Himpunan Saudara 1906 cukup realistis yaitu dengan 

menetapkan administrasi penyusunan anggaran seperti bagian kredit, 

analisis kredit, dan budget committee. 

(5) Mencakup kurun waktu tertentu. 

Periode anggaran kredit di kantor Cabang Pembantu Soekarno Hatta 

mencakup kurun waktu satu tahun yang dibagi dalam periode triwulan. 
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(6) Penerapan yang fleksibel 

Anggaran di PT. Bank Himpunan Saudara 1906 bersifat fleksibel sehingga 

dapat dirubah saat terjadi perubahan yang signifikan mempengaruhi 

aktivitas perusahaan. 

(7) Menciptakan motivasi kerja. 

Anggaran dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kerja sehingga 

memudahkan perusahaan melakukan penilaian prestasi kerja serta dapat 

memotivasi kerja para karyawan. 

(8) Adanya evaluasi. 

PT. Bank Himpunan Saudara 1906 melakukan evaluasi agar dapat 

mengetahui penyebab penyimpangan sehingga diharapkan tidak terjadi 

lagi penyimpangan untuk periode berikutnya yang merugikan pihak bank. 

2) Terdapat syarat anggaran. 

(1) Adanya organisasi perusahaan yang sehat. 

Pembagian tugas serta garis wewenang dan tanggung jawab PT. Bank 

Himpunan Saudara 1906 jelas. 

(2) Adanya sistem akuntansi yang memadai. 

PT. Bank Himpunan Saudara 1906 telah melakukan penggolongan antara 

anggaran dan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan 

penyimpangannya. 

(3) Adanya penelitian dan analisis. 

Manajemen bank telah melakukan penelitian dan analisis di dalam 

menyusun anggaran. Penelitian dan analisis dilakukan pada faktor-faktor 

yang mempengaruhi anggaran kredit antara lain keadaan pasar, inflasi, 

tingkat suku bunga, serta keadaan perekonomian. 

(4) Adanya dukungan dari para pelaksananya. 

Penyusunan anggaran di PT. Bank Himpunan Saudara 1906 didukung 

aktif oleh para pelaksananya dari tingkat atas maupun bawah. 
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2. Pengendalian kegiatan kredit yang efektif. 

1) Kegiatan kredit dilaksanakan mengikuti standar dan kebijakan yang telah 

ditetapkan Bank Indonesia. 

2) Membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

3) Menganalisis penyimpangan yang terjadi.  

 Dengan menganalisis penyimpangan maka pihak manajemen dapat 

mengetahui penyebab-penyebab terjadi penyimpangan sehingga diharapkan 

tidak terjadi penyimpangan. 

4) Mengadakan tindak lanjut atas penyimpangan.  

Tindak lanjut yang dilakukan oleh bank adalah dengan melihat pada 

kemampuan bank agar kekurangan yang ada dapat segera diantisipasi. 

Misalnya dengan cara :  

(1) Meningkatkan skill para karyawan sehingga dapat bekerja lebih baik. 

(2) Memperketat proses pemberian kredit. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian, pembahasan dan analisis terhadap PT. Bank 

Himpunan Saudara 1906, penulis mengemukakan beberapa saran yang diharapkan 

bagi pengembangan perusahaan selanjutnya. Adapun saran-saran sebagai berikut : 

1. PT. Bank Himpunan Saudara 1906 sebaiknya memperketat proses pemberian 

kredit agar tidak ada lagi nasabah nakal yang melanggar aturan perkreditan yang 

ada seperti pengembalian kredit tidak sesuai dengan yang telah dijadwalkan. 

2. PT. Bank Himpunan Saudara 1906 sebaiknya mencoret nasabah dalam daftar 

nasabah yang nasabah tersebut melanggar aturan kredit setelah mendapatkan 

peringatan dari pihak bank. 


