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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Ujungberung Bandung 

mengenai manfaat analisis laporan keuangan terhadap tingkat kolektibilitas kredit, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Ujungberung Bandung telah dilakukan secara 

memadai. Hal ini dapat dilihat dengan pelaksanaan analisis laporan 

keuangan yang dilakukan dengan menggunakan analisa rasio keuangan 

meliputi; current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, total debt to total 

asset ratio, profit margin, return on asset, return on equity, days of 

receivable, asset turn over, inventory turn over dan interest coverage 

ratio. 

2. Kolektibilitas Kredit 

Tingkat kolektibilitas kredit yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Ujungberung Bandung terdiri dari: Kredit Lancar, 

Kredit Dalam Pengawasan Khusus, Kredit Kurang Lancar, Kredit 

Diragukan, dan Kredit Macet. Dengan persentase kolektibilitas dari  

debitur yaitu Kredit Lancar sebesar 79%, Kredit Dalam Pengawasan 

Khusus sebesar 0 %, Kredit Kurang Lancar sebesar 11 %, Kredit 

Diragukan 4 % dan Kredit Macet sebesar 6%.  Ini menunjukkan bahwa 

kredit yang diberikan kepada debitur telah berjalan efektif karena kredit  

yang termasuk kedalam kategori macet menunjukkan persentase yang 

rendah dan tingkat kolektibilitas kredit ditentukan berdasarkan dari 

lamanya pembayaran pinjaman beserta dengan bunganya yang dilakukan 

oleh debitur. 
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3. Manfaat Analisis Laporan Keuangan dengan Kolektibilitas Kredi 

Rasio keuangan yang meliputi: Current, Ratio Quick Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Profit Margin, Days of Receivable, Days of Inventory, Days of 

Payable, dan Interest Coverage Ratio bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan pemberian kredit yang juga dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam melihat prospek kredit kedepan sehingga pihak bank dapat 

mengetahui keadaan keuangan debitur dan dapat menentukan tindakan apa 

yang harus dilakukan kepada debitur.  

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat, penulis 

mencoba memberikan saran bagi pihak perusahaan dan peneliti lain : 

1. PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Ujungberung Bandung merupakan 

retail banking, dimana rata-rata nasabahnya merupakan pedagang eceran 

sehingga laporan keuangan yang diserahkan kepada pihak bank belum 

diaudit. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Ujungberung 

Bandung diharapkan dalam menganalisis rasio keuangan yang bersumber 

dari laporan keuangan hendaknya sudah di audit oleh akuntan publik, 

terutama untuk perusahaan yang berbadan hukum dan dengan pengajuan 

kredit dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian 

bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK). 

2. Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Ujungberung Bandung  

pengelolaan kredit ditangani oleh account officer, dan setiap account 

officer bertugas untuk mengatur kredit dari penentuan keputusan 

pemberian kredit hingga kredit itu telah selesai, termasuk menganalisis 

keuangan debitur. Oleh karena itu sebaiknya terdapat  pemisahan tugas 

dalam pengelolaan kredit agar kredit dapat berjalan lebih efektif, selain itu 

untuk menghindari adanya kecurangan.  

 


