
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem pengolahan data elektronik dalam pelaporan pemberian kredit 

mikro yang dilakukan oleh PT Bank Jabar Banten telah memadai, hal ini 

dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan sangat setuju 

sebesar 27,1 %, menyatakan setuju 57,7%, menyatakan ragu-ragu 10,1%, 

dan menyatakan tidak setuju 5,1 %,. Dari analisis yang dilakukan ini dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengolahan data elektronik yang diterapkan 

oleh PT Bank Jabar Banten telah memadai.  

2. Pelaporan pemberian kredit mikro yang dilaksanakan PT Bank Jabar 

Banten telah efektif, berdasarkan pernyataan responden yang memberikan 

jawaban sangat setuju 41 %, menjawab setuju 36,8%, menjawab ragu-ragu 

13,5%, dan menjawab tidak setuju 8,7%,. Dari analisis yang dilakukan ini 

dapat disimpulkan bahwa pelaporan pemberian kredit mikro PT Bank 

Jabar Banten telah efektif.  

3. Peranan sistem pengolahan data elektronik dalam menunjang efektivitas 

pelaporan pemberian kredit mikro di PT Bank Jabar Banten berdasarkan 

perhitungan rank spearman nilai rs yaitu 0,869. Dengan demikian dapat 

dikatakan terdapat peranan yang sangat kuat antara sistem pengolahan data 

elektronik terhadap efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro yang 

berarti bahwa sistem pengolahan data elektronik berperan dalam 

menunjang efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro.  Dari t tabel 

diperoleh data bahwa untuk n = 10 (df = 8) data α = 0,05 nilai ttabel sebesar 

1.812. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh bahwa 4.964 > 1.812 

atau dengan kata lain thitung > ttabel  sehingga Ho ditolak dan diperoleh 

kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan, yaitu “Penerapan sistem 

pengolahan data elektronik dalam pemberian kredit yang memadai, 



berperan dalam menunjang efektivitas proses pemberian kredit 

mikro” dapat diterima.  

 

5.2  Saran  

 Setelah penulis melakukan penelitian pada PT Bank Jabar Banten 

Bandung dan berdasarkan pembahasan bab IV, penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan peranan sistem 

pengolahan data elektronik dan efektivitas pelaporan pemberian kredit mikro : 

1. Sebaiknya sistem pengolahan data  lebih dikembangkan lagi dalam hal 

perangkat keras dan perangkat lunaknya agar lebih meningkatkan 

keamanan 

2. Agar lebih efektif, sebaiknya sumber daya manusianya ditambah, karena 

di kantor cabang PT Bank Jabar Banten bagian kredit mikro kekurangan 

sumber daya manusia. 

3. Sebaiknya ditentukan jangka waktu dalam mengambil keputusan terhadap 

pengajuan permohonan kredit dari nasabah sehingga prosesnya lebih cepat 

dan dapat lebih menguntungkan nasabah. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas dan memperbaiki kualitas 

kuesioner dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


