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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti 

di Bank BPR Supra mengenai pengaruh perencanaan dan pengendalian manajemen 

terhadap efektivitas pemberian pinjaman. Maka penulis menarik simpulan: 

1. Strategi yang dilakukan oleh bank BPR Supra diantaranya dengan melihat 

kondisi lingkungan BPR dan kondisi debitur BPR, sehingga perusahaan dapat 

menetapkan perencanaan dan pengendalian yang sesuai dengan faktor-faktor 

yang berkaitan dengan penetapan strategi. 

2. Perencanaan dan pengendalian manajemen yang ditetapkan oleh bank BPR 

Supra telah berjalan cukup efektif. 

3. Pengaruh perencanaan dan pengendalian manajemen terhadap efektivitas 

pemberian pinjaman di Bank BPR Supra cukup signifikan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti yang juga merupakan penulis 

mencoba untuk memberikan beberapa masukan/ saran yaitu: 

1. Bagi perusahaan yang diteliti, sebaiknya: 

• Perusahaan sebaiknya memaksimalkan pelayanan terhadap 

nasabah, karena salah satu kunci sukses dalam bisnis adalah 

pelayanan yang baik 
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• Hendaknya perusahaan melakukan training untuk beberapa 

karyawan yang memiliki potensi, training dilakukan setiap 

beberapa bulan sekali, hal ini dimaksudkan agar SDM dalam 

perusahaan dapat bekerja dan mengarahkan kemampuannya 

semaksimal mungkin. 

• Perusahaan sebaiknya malakukan promosi di dunia maya 

(internet), karena di era globalisasi saat ini dunia maya merupakan 

salah satu media yang berkembang dan dapat dijadikan media 

promosi bagi perusahaan. internet juga dapat dilihat oleh semua 

kalangan masyarakat. 

• Perusahaan sebaiknya meningkatkan kerjasama antar tim dalam 

suatu divisi, sehingga setiap anggota dapat saling bahu membahu 

dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Bagi peneliti yang ingin meneliti dengan judul yang sama dianjurkan 

untuk melengkapi variabel-variabel yang sudah ada pada penelitian ini 

dan sampel yang diambil lebih banyak dari yang diteliti oleh penulis, 

sehingga hasil penelitian yang akan datang dapat lebih mendetail 

hasilnya dan berguna untuk perkembangan perekonomian di Indonesia, 

khususnya di bidang perbankan yang memberikan jasa pinjaman. Di lain 

sisi keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, dapat menjadi 

acuan perbaikan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang. 

 


