
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

beberapa kantor pusat Bank swasta yang ada di Bandung mengenai pengaruh analisis 

laporan keuangan terhadap efektivitas pemberian kredit modal kerja, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Penggunaan analisis laporan keuangan di beberapa Bank Swasta yang berada 

di Bandung sudah sangat memadai. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner 

yang telah disebarkan kepada beberapa Bank Swasta dan menunjukan hasil, 

bahwa sebanyak 69.75% analisis laporan keuangan digunakan dalam 

menentukan pemberian kredit modal kerja. 

2) Pemberian kredit modal kerja oleh beberapa Bank Swasta yang berada di 

Bandung sudah sangat efektif. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang 

diperoleh dan menyatakan bahwa sebesar 82.78%  kredit yang diberikan 

menunjukan efektivitasnya.   

3) Dalam menentukan pengaruh analisis laporan keuangan terhadap efektivitas 

pemberian kredit modal kerja, dilakukan uji korelasi Rank Spearman dan 

memperoleh hasil 0.656. Hasil tersebut menunjukan pengaruh yang kuat 

antara analisis laporan keuangan dengan efektivitas pemberian kredit modal 

kerja. Hasil yang positif menunjukan adanya pengaruh yang searah antara 

analisis laporan keuangan dengan efektivitas pemberian kredit modal kerja. 

Dimana jika analisis yang dilakukan memadai maka akan semakin efektif 

kredit yang diberikan, dan begitu pun sebaliknya. 

4) Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh t hitung sebesar 2.406, hasil ini 

menunjukan angka yang lebih besar dibandingkan t tabel yang sebesar  2.306. 



Hal ini menunjukan bahwa hipotesis “Analisis laporan keuangan berpengaruh 

terhadap efektivitas kredit modal kerja” dapat diterima. 

5) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi analisis laporan keuangan 

terhadap pemberian kredit modal kerja dilakukan penghitungan koefisien 

determinasi. Dari hasil koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 43.1%. 

Hasil ini memiliki arti bahwa penggunaan analisis laporan keuangan yang 

memadai yang dapat diterangkan oleh besarnya efektivitas pemberian kredit 

modal kerja adalah sebesar 43,1% sedangkan sebesar 56.9% dijelaskan oleh 

faktor lain yang bisa mempengaruhi efektivitas pemberian kredit modal kerja. 

Faktor-faktor lain tersebut di antaranya, jaminan yang diberikan, kredibilitas 

debitur, keadaan ekonomi, dan aspek-aspek yang berhubungan dengan kredit.  

 

5.2      Saran 

Pada akhir bagian ini penulis akan mengemukakan saran yang dapat menjadi 

bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak perbankan swasta di Bandung. 

Saran dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. 

Adapun saran tersebut, antara lain: 

1) Mengingat pentingnya analisis kredit yang dilakukan maka perlu 

dipertimbangkan untuk mengadakan pelatihan secara kontinyu bagi para 

analisis kredit, supervisi kredit dan account officer. Agar analisis yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan dari diberikannya kredit kepada calon debitur. 

2) Bagi pihak bank diharapkan menambah analisis kuantitatif. Sehingga analisis 

yang dilakukan lebih bervariasi. Analisis-analisis yang dilakukan pun akan 

saling melengkapi satu sama lain. Dengan banyaknya analisis yang dilakukan, 

maka keputusan pemberian kredit akan bertambah objektif.  

 

 

 

 


