
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah pula dijelaskan pada bab-

bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem survey dan sistem monitoring yang dilakukan petugas Bagian 

PKBL PT BIO FARMA (Persero) kepada Mitra Binaannya telah 

dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan 

mayoritas Mitra Binaan yang menjadi responden dalam penelitian ini 

mendukung dilaksanakannya survey dan monitoring tersebut.    

2. Variabel sistem survey secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pinjaman macet Mitra Binaan sektor industri pada 

Program Kemitraan menurut persepsi Mitra Binaan. 

3. Variabel sistem monitoring secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pinjaman macet Mitra Binaan sektor industri pada 

Program Kemitraan menurut persepsi Mitra Binaan. 

4. Variabel sistem survey dan sistem monitoring secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pinjaman macet Mitra Binaan 

sektor industri  pada Program Kemitraan menurut persepsi Mitra Binaan, 

yaitu sebesar 75,6%. Artinya sistem survey dan sistem monitoring 

berpengaruh terhadap pinjaman macet Mitra Binaan sektor industri pada 

Program Kemitraan menurut persepsi Mitra Binaan sebesar 75,6%, 

sedangkan sisanya sebesar 24,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti oleh penulis, tetapi mempunyai pengaruh terhadap pinjaman 

macet Mitra Binaan sektor industri  pada Program Kemitraan menurut 

persepsi Mitra Binaan. 

 

 

 



5.2 Saran 

5.2.1 Saran Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat membantu PT BIO FARMA (Persero) 

Bandung dalam penerapan sistem survey dan sistem monitoring bagi peningkatan 

keefektifan Program Kemitraan. Saran-saran tersebut adalah : 

a. Perusahaan harus lebih melakukan sosialisasi tentang Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui 

tentang adanya program tersebut. 

b. Perusahaan harus menerapkan sistem survey dan sistem monitoring yang 

efektif dan efisien agar tujuan Program Kemitraan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai.   

c. Sistem survey dan sistem monitoring sebaiknya dievaluasi secara berkala agar 

sistem yang diterapkan selalu relevan dengan kondisi saat sistem tersebut 

dijalankan dan harus ada komitmen untuk menjalankan sistem tersebut sesuai 

dengan prosedur yang seharusnya. 

d. Dengan menilik hasil penelitian, sistem survey dan sistem monitoring cukup 

besar pengaruhnya pada jumlah pinjaman macet. Oleh karena itu, sistem 

tersebut harus selalu dievaluasi terutama keefektifannya agar penyaluran 

dananya tepat sasaran dan agar tingkat pengembalian pinjamannya semakin 

besar. Jika tingkat pengembalian pinjaman kecil, maka hal tersebut berdampak 

pada kinerja perusahaan secara keseluruhan yang akan dinilai kurang baik.  

 

5.2.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Topik ini cukup menarik untuk diteliti karena bukan merupakan kegiatan 

utama perusahaan tapi termasuk tanggung jawab sosial perusahaan pada 

lingkungan, terutama lingkungan di sekitar perusahaan berdiri. Setelah diwajibkan 

oleh pemerintah, kegiatan ini menjadi salah satu faktor penilaian kinerja 

perusahaan yang menyelenggarakannya. Peneliti selanjutnya dapat meneliti topik 

ini dengan masalah, perusahaan, pendekatan penelitian, atau metode statistik yang 

berbeda agar dapat menambah referensi mengenai topik ini.   


