
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada PT Bank 

XYZ Bandung Mengenai Manfaat penilaian kinerja keuangan debitur terhadap 

tingkat kolektibilitas kredit, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Bank XYZ Bandung telah melaksanakan penilaian kinerja keuangan calon 

debitur dengan memadai, hal ini didukung oleh ;

a. Diperoleh data laporan keuangan yang andal dalam proses analisis 

laporan keuangan calon debitur. Untuk memperoleh data tersebut Bank 

XYZ telah melakukan :

 Kujungan langsung ke tempat calon debitur (on the spot 

inspection)

 Meminta informasi dari Bank lain (bank to bank confirmation)

 Meminta informasi dari pihak lain yang memiliki hubungan bisnis 

dengan calon debitur (trade checking)

b. Penilaian kinerja keuangan yang dilakukan oleh PT Bank XYZ Bandung 

telah dilakukan secara memadai dengan menggunakan analisis laporan 

keuangan. Hal ini dapat dilihat dengan pelaksanaan analisis laporan 

keuangan yang dilakukan dengan menggunakan analisa rasio keuangan 

yang meliputi : Rasio likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio 

Profitabilitas.

2. Tingkat Kolektibilitas kredit

Tingkat kolektibilitas kredit yang ada di PT  Bank XYZ terdiri dari : Lancar, 

dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Dengan mengetahui 

tingkat kolektibilitas, maka PT Bank XYZ dapat menentukan calon debitur 

yang akan diberikan kredit. Bank XYZ akan memberikan kredit kepada 

perusahaan yang tergolong lancar agar kredit yang  diberikan kepada debitur 

dapat berjalan efektif.



3. Manfaat penilaian kinerja keuangan dengan tingkat kolektibilitas

Rasio keuangan yag meliputi: Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 

profitabilitas bermanfaaat dalam menentukan tingkat kolektibiltas kredit 

calon debitur., melihat prospek kredit kedepan sehingga pihak bank dapat 

mengetahui keadaan keuangan calon debiturnya dan dapat menentukan 

tindakan apa yang harus dilakukan kepada  calon debitur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat, penulis 

mencoba memberikan saran bagi pihak perusahaan  dan peneliti lainnya :

1. Saat ini PT Bank XYZ menggunakan metode yang ditentukan oleh 

perusahaan antara lain analisis likuiditas, analisis profitabilitas, analisis 

solvabilitas. Sebaiknya selain menggunakan tiga rasio diatas, PT Bank 

XYZ juga menggunakan rasio analisis aktivitas dan Coverage rasio

dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan karena rasio 

aktivitas  menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan 

kegiatan lainnya. Sedangkan coverage ratio digunakan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya kepada kreditur yang baik berupa pembayaran bunga 

pinjaman maupun pokok pinjaman.

2. Lebih baik bila laporan keuangan yang disajikan oleh para debitur PT 

Bank XYZ Bandung itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

(KAP) atau seseorang yang independen dan kompeten dalam bidang 

audit serta dilengkapi dengan pofil perusahaannya.

3. Dan alangkah baiknya PT Bank XYZ juga menganalis arus kas 

debitur, ketepatan dalam pembayaran, penggunaan dana sesuai dengan 

permohonan, hubungan baik debitur dengan bank, sumber dana untuk 

pembayaran dan dokumentasi kredit. 


