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5. BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT Bank Mandiri Tbk 

cabang Bandung-Cimindi mengenai peranan analisis laporan keuangan perusahaan dalam 

efektivitas penilaian permohonan  

kredit, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses analisis laporan keuangan pada PT Bank Mandiri Tbk cabang Bandung-

Cimindi telah dilaksanakan secara memadai, hal ini didukung oleh: 

a. Tersedianya data laporan keuangan calon debitur yang lengkap, relevan, dan benar 

sebelum analisis kredit dimulai. Untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan 

yang sebenarnya dari data laporan keuangan tersebut, bank melakukan inspeksi 

langsung ke lapangan usaha calon debitur (on the spot), meminta informasi dari 

bank lain (bank to bank confirmation), serta meminta informasi dari pihak lain  yang 

memiliki hubungan bisnis dengan calon debitur (trade checking). 

b. Terdapatnya proses analisis rasio laporan keuangan, dengan dilakukannya 

perhitungan sebagai berikut: 

1) Rasio Likuiditas terdiri dari Current Ratio dan Quick Ratio 

2) Rasio Solvabilitas terdiri dari Total Debt to Equity Ratio dan Total Debt to 

Total Asset Ratio 

3) Rasio Aktivitas, terdiri dari Receivable Turnover, Inventory Turnover, dan 

Total Asset Turnover  

4) Rasio Profitabilitas, terdiri dari Profit Margin, Return on Investment (ROI), 

dan Return on Equity (ROE) 
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c. Menggunakan hasil analisis rasio laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan 

dalam memutuskan pemberian kredit dan untuk memberikan keyakinan pada PT 

Bank Mandiri tentang kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pinjaman 

beserta bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

penerapan analisis rasio laporan keuagan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri 

terhadap dua perusahaan yang mengajukan kredit. 

2. Prosedur kredit yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri telah dilaksanakan secara 

memadai, hal tersebut ditandai dengan terdapatnya prosedur pemberian kredit yang 

memadai untuk setiap permohonan kredit yang diajukan, adapun prosedur tersebut 

terdiri dari: 

a. Tahap permohonan kredit mengenai tata cara pengajuan kredit yang harus 

dilengkapi dan dilaksanakan oleh pemohon kredit. 

b. Tahap analisis kredit, terdiri dari: 

1) Analisis terhadap prinsip-prinsip pemberian kredit, yaitu prinsip 7C dan prinsip 

3R. 

2) Analisis terhadap aspek-aspek pokok dalam pemberian kredit, meliputi aspek 

hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasarn, aspek sosial-ekonomi, 

dan aspek keuangan. 

c. Tahap keputusan kredit, merupakan keputusan final yang akan ditentukan oleh 

Pimpinan Cabang mengenai diterimanya atau ditolaknya suatu permohonan kredit, 

dimana keputusan ini diperoleh dari hasil diskusi oleh Kepala Bagian Pemasaran, 

Kepala Bagian Kredit, dan Pimpinan Cabang. 

d. Tahap pelaksanaan dan administrasi kredit, mengenai pelaksanaan pencairan 

fasilitas kredit dan pembukuan serta pengarsipan dokumen-dokumen kredit. 
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Tahap pengawasan kredit, dilakukan oleh PT Bank Mandiri dengan melakukan 

kunjungan langsung ke tempat usaha debitur (on the spot inspection), memonitor 

pelaksanaan pembayaran pokok pinjaman dan bunga, review jamunan untuk 

mengetahui kondisi/ keadaan fisik dan nilai real jaminan, dan credit filling and 

maintenance yang dilakukan oleh seksi administrasi kredit 

3. Penerapan analisis rasio laporan keuangan perusahaan sangat bermanfaat sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan pemberian kredit, hal 

ini didukung dengan dilaksanakannya beberapa hal di bawah ini: 

a. Diperolehnya data keuangan yang memadai dalam proses analisis laporan keuangan 

b. Terdapatnya proses analisis rasio yang memadai yang dibuktikan dengan 

perhitungan analisis rasio laporan keuangan. Hasil dari perhitungan analisis rasio 

inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan pihak bank dalam memutuskan suatu 

kredit. Berdasarkan perhitungan terhadap dua perusahaan yang mengajukan kredit, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang permohonan kreditnya 

diterima oleh PT Bank Mandiri adalah PT C, PT D, PT E dan PT F. Hal ini 

disebabkan karena kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam keadaan sehat. 

Terlihat dari hasil analisis yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan-

perusahaan tersebut dalam keadaan baik dan telah memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh PT Bank Mandiri, sehingga pihak bank yakin dengan kredit yang 

diberikan. Sedangkan permohonan kredit PT A, PT B, PT G, dan PT H ditolak, 

karena hasil analisis rasio secara keseluruhan dalam keadaan buruk yang akan 

mengakibatkan kredit yang beresiko tinggi. 

c. Hasil pengujian hipotesis menggunakan metode skala Guttman menunjukkan 

persentase sebesar 90,3% dari jawaban kuisioner menyatakan bahwa analisis rasio 
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laporan keuangan debitur dalam pengambilan keputusan kelayakan pemberian 

kredit telah diterapkan dengan baik oleh pihak bank. 

5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan mencoba 

memberikan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan 

analisis laporan keuangan dan pengambilan keputusan pemberian kredit di PT Bank 

Mandiri Cimindi adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya PT Bank Mandiri mensyaratkan bahwa laporan keuangan yang dilampirkan 

oleh pemohon kredit adalah laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan 

Publik, terutama bagi perusahaan yang berbadan hukum dan pengajuan kreditnya 

dalam jumlah besar. Sedangkan untuk perusahaan kecil dapat menggunakan SAK 

ETAP. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian bahwa laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Untuk menjamin suatu penilaian objektif terhadap permohonan kredit yang diajukan, 

maka perlu beberapa orang analis kredit yang tergabung dalam tim analis kredit untuk 

membahas setiap permohonan kredit, untuk itu para analis kredit haruslah orang yang 

kompeten. 

 

 

 


