
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan antara lain adalah sebagai berkut: 

1. Dari hasil analisis jawaban atas kuesioner penelitian mengenai informasi 

laporan keuangan perusahaan dalam pemberian kredit investasi terhadap 15 

responden pada beberapa bank di Bandung, maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa pihak bank telah menggunakan informasi laporan 

keuangan perusahaan yang diperoleh secara memadai. Hal ini didukung oleh: 

• Diperolehnya data laporan keuangan yang andal berupa neraca, laporan 

laba rugi, dan laporan arus kas dalam proses analisis laporan keuangan 

perusahaaan calon debitur. 

• Terdapatnya proses analisis rasio laporan keuangan sebagai dasar 

pertimbangan dalam memberikan keyakinan pada pihak bank tentang 

kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pokok beserta bunga 

pinjamannya. 

• Lebih menekankan pada segi kelengkapan data yang sesuai dengan 

keadaan lapangan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur 

dalam permohonan kredit investasinya. 

2. Dari analisis jawaban atas kuesioner penelitian mengenai pengambilan 

keputusan pemberian kredit investasi terhadap 15 responden pada beberapa 

bank di Bandung, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pihak bank 

telah melakukan proses pengambilan keputusan pemberian kredit investasi 

dengan efektif. Hal ini didukung oleh: 

• Terdapatnya prosedur pemberian kredit yang memadai untuk pengajuan 

permohonan kredit investasi. 



 

 

• Adanya penilaian dengan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, 

Conditions of economic, Collateral) dan analisis 7P (Personality, Party, 

Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protect). 

• Tercapainya tujuan pemberian kredit investasi. 

3. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode statistik yaitu 

teknik korelasi Rank Spearmen dapat diperoleh nilai Rs = 0.682 yang artinya 

antara informasi laporan keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan 

pemberian kredit investasi terdapat pengaruh yang kuat. 

Untuk mengetahui prosentase pengaruh informasi laporan keuangan 

perusahaan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit investasi 

digunakan analisis koefisien determinasi dimana hasil yang diperoleh adalah 

Kd = 46.5% dipengaruhi oleh informasi laporan keuangan perusahaan dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit investasi sedangkan sisanya 53.5% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan distribusi t diperoleh  

thitung > ttabel (3.361 > 1.771) dan karena thitung lebih besar dari ttabel  maka Ho 

ditolak dan Ha diterima artinya hipotesis yang dikemukakan pada Bab 1 yaitu 

bahwa terdapat pengaruh informasi laporan keuangan perusahaan dalam 

pengambilan keputusan pemberian kredit investasi. 

 

5.2 Saran 

Walaupun secara umum terdapat pengaruh informasi laporan keuangan 

perusahaan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit investasi yang 

dilaksanakan telah memadai, tetapi penulis akan mencoba mengajukan saran yang 

mungkin bermanfaat bagi pihak bank dan peneliti selanjutnya. 

 

5.2.1 Saran untuk pihak bank 

• Memelihara dan mengembangkan prosedur pemberian kredit yang telah 

memadai, mengingat semakin tingginya tingkat persaingan dan semakin 

seringnya terjadi kasus kredit macet yang disebabkan baik oleh faktor intern 



 

 

bank maupun faktor eksternal yang berada di luar kemampuan bank itu 

sendiri. 

• Sebaiknya laporan keuangan yang dilampirkan oleh calon debitur adalah 

laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik untuk memberikan 

keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. 

• Untuk lebih memberikan keyakinan kepada pihak bank dalam melihat 

kemampuan perusahaan calon debitur menyelesaikan kewajiban jangka 

panjang sebaiknya digunakan rasio solvabilitas. 

 

5.2.2 Saran untuk peneliti selanjutnya 

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah agar diadakan penelitian yang 

lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain selain faktor informasi laporan keuangan 

perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pemberian kredit 

investasi. Selain itu, karena penelitian ini hanya dilakukan di Bandung saja, maka 

disarankan untuk dapat meneliti di kota lain dan kemudian dibandingkan hasil 

penelitiannya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


