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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

pengendalian internal pemberian kredit mikor terhadap minimalisasi kredit macet 

di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Bandung Mohamad Toha dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengendalian internal pemberian kredit mikro pada PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. Cabang Bandung Mohamad Toha secara umum sudah 

sangat memadai. Namun masih ada pencairan kredit yang prosesnya lebih 

dari 2 minggu karena lamanya proses analisis dan verifikasi data debitur 

oleh notaris sehingga proses pencairan tertunda. Lalu masih ada debitur 

yang sistem pembayarannya tidak sesuai akad kredit seperti pembayaran 

angsuran yang seharusnya di debit tetapi beberapa debitur angsurannya 

harus di pick up harian oleh MKS (Micro Kredit Sales) 

2. Minimalisasi kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang 

Bandung Mohamad Toha sudah efektif. Angsuran kredit yang dihapus 

buku mengalami peningkatan dan dilakukan pengelolaan yang baik 

terhadap kredit macet. Kemudian kunjungan ke nasabah selalu dilaporkan 

dan apabila nasabah mengalami kesulitan diberikan saran atas kegiatan 

usaha debitur. Apabila ada debitur yang bermasalah dilakukan pengiriman 

surat pemanggilan dan surat peringatan. 
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3. Pengendalian internal pemberian kredit mikro memiliki hubungan yang 

kuat dengan minimalisasi kredit macet di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Cabang Bandung Mohamad Toha. Semakin baik pengendalian internal 

pemberian kredit mikro maka minimalisasi kredit macet akan makin 

efektif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian internal 

pemberian kredit berpengaruh terhadap minimalisasi kredit macet, dimana 

pengendalian internal pemberian kredit mikro memberikan pengaruh 

sebesar 56,3% terhadap minimalisasi kredit macet di PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. Cabang Bandung Mohamad Toha. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, dapat dikemukakan saran-

saran yang perlu ditindaklanjuti, baik untuk pengembangan ilmu, bagi peneliti 

selanjutnya, maupun bagi perusahan untuk pemecahan masalahnya. 

1. Untuk pengembangan ilmu, penulis menyarankan: 

a. Penelitian ini membatasi pengamatan dari tahun 2012-2014, 

sehingga masih perlu diuji validitasnya untuk tahun-tahun 

mendatang. 

b. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memasukkan 

faktor-faktor lain atau faktor eksternal dari perusahaan. 

c. Hasil penelitian ini, baik variabel yang diteliti maupun jumlah 

respondennya masih sangat terbatas sehingga diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya yang sejenis, hendaknya memperbanyak 

jumlah variabel yang akan diteliti dan jumlah responden yang 
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dijadikan populasi sehingga hasil penelitiannya lebih 

tergeneralisasi.  

2. Untuk pemecahan masalah, penulis menyarankan: 

a. Terus menerus dilakukan review atas proses pemberian kredit, 

pencairan, pembinaan kredit dan monitoring debitur. 

b. Mengoptimalkan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas 

agar pengawasan debitur di PT Bank Mandiri (Persero),Tbk Cabang 

Bandung Mohamad Toha semakin baik. 

c. Sebaiknya perusahaan lebih mengoptimalkan petugas dalam  

membuat program penagihan secara berkala.   


