
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada 

PT. Bank International Indonesia Cabang Sukabumi mengenai manfaat analisis 

laporan keuangan dan non keuangan calon debitur sebagai dasar pengambilan 

keputusan pemberian kredit modal kerja sehingga dapat menghindari kredit 

macet, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis laporan keuangan dan non keuangan debitur oleh PT. Bank 

International Indonesia Cabang Sukabumi telah dilaksanakan dengan 

memadai. Hal ini didukung oleh hasil jawaban responden untuk kuesioner 

mengenai analisis atas laporan keuangan sebesar 66.67%, maka penulis 

berkesimpulan bahwa analisis atas laporan keuangan telah dilakukan secara 

memadai. Hasil jawaban responden untuk kuesioner mengenai analisis atas 

laporan non keuangan sebesar 66.67%, maka penulis berkesimpulan bahwa 

analisis atas laporan non keuangan telah dilakukan secara memadai. 

2. Proses pengambilan keputusan pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. 

Bank International Indonesia Cabang Sukabumi telah dilaksanakan secara 

efektif. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya prosedur pemberian kredit 

yang memadai untuk setiap permohonan kredit yang diajukan. Hal ini 

didukung oleh hasil jawaban responden untuk kuesioner mengenai proses 

pengambilan keputusan pemberian kredit sebesar 71.60%, maka penulis 

berkesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan pemberian kredit telah 

dilakukan secara baik. 

3. Manfaat analisis laporan keuangan dan analisis laporan non-keuangan secara 

bersama-sama atau individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pemberian kredit modal kerja. Pengaruh analisis atas laporan 

keuangan dan analisis atas laporan non keuangan terhadap keputusan 

pemberian kredit modal kerja sebesar 71.70%, dan sisanya sebesar 28.30% 



dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya di luar rasio keuangan yang tidak 

diteliti. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan 

mencoba memberikan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap 

pelaksanaan analisis laporan keuangan dan non keuangan calon debitur sebagai 

dasar pengambilan keputusan pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank 

International Indonesia Cabang Sukabumi, antara lain: 

1. Sebaiknya PT. Bank International Indonesia Cabang Sukabumi mensyaratkan 

bahwa laporan keuangan yang dilampirkan oleh pemohon kredit adalah 

laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, terutama 

bagi perusahaan yang berbadan hukum dan pengajuan kreditnya dalam jumlah 

besar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian bahwa laporan 

keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

2. Dalam melakukan analisis laporan keuangan, hendaknya digunakan formulir-

formulir yang telah dicetak untuk memudahkan para analisis kredit dalam 

melakukan tugasnya. Disamping itu, formulir tersebut dapat dijadikan bukti 

atau dilampirkan dalam pembahasan kredit 

3. Untuk menjamin suatu penilaian objektif terhadap permohonan kredit yang 

diajukan, maka perlu beberapa analis kredit yang kompeten dan independen 

tergabung dalam tim untuk membahas setiap permohonan kredit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


