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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada 

Bank Panin cabang Jenderal Sudirman Bandung dan pembahasan hasil penelitian, yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai peranan analisis kredit dalam menunjang 

efektivitas pemberian kredit, maka penulis menyimpulkan : 

1. Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan, penulis menemukan fakta bahwa 

Bank Panin menjalankan prosedur analisis kredit dengan benar sehingga dapat 

berperan dalam mendukung efektivitas pemberian kredit. Fakta yang didapatkan oleh 

penulis ini juga mendukung hipotesis yang diajukan bahwa “Apabila analisis kredit 

dijalankan dengan benar, dapat mendukung efektivitas pemberian kredit”. 

2. Sedangkan hasil pengolahan dan perhitungan kuesioner didapatkan hasil bahwa 

Analisis Kredit dapat mendukung efektivitas pemberian kredit sebesar 78,57 %. Jika 

di interpretasikan maka persentase tersebut menggambarkan bahwa Analisis Kredit 

yang ada di Bank Panin sangat mendukung efektivitas pemberian kredit.  

3. Peranan analisis kredit pada prosedur pemberian fasilitas kredit adalah sangat baik. 

Sehingga efektivitas pemberian kredit dapat ditingkatkan dan dapat memberikan rasa 

aman bagi pihak bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur.  

 

5.2. Saran  

Beberapa hal yang ingin penulis sarankan untuk perbaikan prosedur penyaluran fasilitas 

kredit terutama untuk bagian analisis kredit-nya adalah  :  
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1. Dalam analisis kualitatif untuk karakter, tidak hanya cukup untuk menilai kejujuran 

maupun itikad baik debitor kita. Karena debitor bisa saja mengelabui kita dengan 

sangat mudah. Tetapi bisa diuji dengan melakukan cross check kepada sekolah 

debitor, tempat beribadah debitor, maupun kepolisian. Guna mendapatkan informasi 

yang lebih mengenai debitor. Karena ketiga tempat tersebut pasti dapat memberikan 

informasi yang lebih mendalam mengenai debitor.  

2. Bank Panin disarankan juga untuk berani berinvestasi untuk meningkatkan skill dari 

Account Officer, dengan mengundang banyak ahli psikologi terkenal. Dengan tujuan, 

agar mempunyai ilmu dan cara-cara yang baik dalam mewawancara debitor. 

Sehingga Account Officer tidak akan mudah dikelabui. Dan mengakibatkan tingkat 

efektivitas Bank Panin semakin tinggi. 

Demikian penelitian yang dilakukan penulis pada Bank Panin cabang Jenderal Sudirman 

mengenai peranan analisis kredit dalam menunjang efektivitas pemberian kredit. Hasil 

penelaahan yang telah dilakukan penulis dalam skripsi ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kualitas analisis kredit pada Bank Panin cabang Jenderal Sudirman Bandung.   

 


