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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Bank Jabar 

Cabang Indramayu mengenai analisis manfaat laporan keuangan perusahaan yang 

bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa PT. Bank Jabar telah melakukan analisis manfaat laporan keuangan 

dengan efektif, hal ini didukung oleh : 

a. Terdapatnya data laporan keuangan yang andal dalam proses analisis laporan 

keuangan untuk memperoleh gambaran mengenai gambaran yang 

sebenarnya dari data laporan keuangan tersebut, Bank Jabar melakukan 

inspeksi langsung kelapangan usaha calon debitur (On The Spot), serta 

meminta informasi dari bank lain (Bank to Bank Confirmation). 

b. Terdapatnya analisis / perhitungan rasio laporan keuangan untuk mengetahui 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas serta aktivitas perusahaan calon debitur. 

Rasio keuangan yang dihitung terdiri dari : Current ratio, Quick Ratio, Total 

Debt to Equity Ratio, Debt Ratio, Profit Margin, Return on Equity (RoI), 

Return on Equity (RoE), Inventory Turn Over, Receiveble Turn Over serta 

Working Capital Turn Over. Selain perhitungan rasio, Bank Jabar juga 

melakukan perhitungan analisis penjualan untuk mengetahui perkembangan 

kegiatan usaha perusahaan yang menjadi debitur. 

c. Menggunakan hasil analisis rasio laporan keuangan sebagai dasar 

pertimbangan dalam memutuskan pemberian kredit dan untuk memberikan 

keyakinan pada Bank Jabar tentang kemampuan calon debitur dalam 

pengembalian pinjaman beserta bunganya yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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2. Pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Jabar telah dilaksanakan secara 

efektif, hal ini didukung oleh : 

a. Terdapatnya prosedur pengajuan pinjaman permohonan kredit yang 

memadai dari tahap pengajuan permohonan kredit, tahap analisis untuk 

penilaian kredit, tahap pelaksanaan kredit, tahap administrasi kredit, tahap 

pengawasan dan pembinaan debitur serta tahap yang terakhir yaitu tahap 

penyelesaian kredit. 

b. Prosedur analisis kredit, yang terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif 

yang meliputi : 

1) Analisi terhadap 5C yaitu: Character, Capacity, Capability, Capital, 

Collateral, Condition of Economy. 

2) Analisis terdapat beberapa aspek-aspek kredit yang terdiri dari: aspek 

manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek hukum, aspek 

keuangan serta aspek sosial ekonomi. 

3) Analisis terhadap laporan keuangan calon debitur yang terdiri dari 

neraca dan laporan laba / rugi yang dilakukan oleh bagian kredit melalui 

analisis rasio. Dari hasil analisis rasio tersebut dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan pemberian kredit. 

c. Prosedur keputusan atas permohonan kredit, merupakan keputusan final 

yang akan ditentukan oleh pimpinan cabang mengenai diterima atau 

ditolaknya suatu permohonan kredit, dimana keputusan ini diperoleh dari 

hasil kesepakatan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah komite kredit 

yang diikuti oleh Credit Operational Team sebagai pihak yang melakukan 

analisis kredit. 

2. PT. Bank Jabar Cabang Indramayu diketahui bahwa analisis laporan keuangan 

perusahaan sangat bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

pemberian kredit. Hal tersebut dapat dlihat dari persentase jawaban kuesionernya 

yaitu sebesar 89,2%. 
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5.2  Saran 
    Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan mencoba 

memberikan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan 

analisis laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

pemberian kredit, yaitu : 

1. Bank Jabar perlu menyaratkan bahwa laporan keuangan yang dilampirkan oleh 

pemohon kredit sudah diaudit oleh akuntan publik, terutama untuk perusahaan 

yang berbadan hukum dan dengan mengajukan kredit dalam jumlah yang besar. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian bahwa laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

2. Sebaiknya Bank Jabar menggunakan pendekatan prinsip pemberian kredit 7C 

dari yang selama ini menggunakan prinsip pemberian kredit 5C. serta 

dilakukannya analisis 3R untuk lebih memastikan bahwa kredit yang diberikan 

kepada debitur aman. 

 


