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BABIV 


KESIMPULAN DAN SARAN 


1. Kesimpulan 

Dari w-aian pennasalahan dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada 

bah-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penggunaan cost 

volume • profit analysis (yang lazimnya banyak dipergunakan oleh perusahaan 

industri) perlu juga dipergunakan oleh usaha bidang jasa terutama dalam hal ini 

adalah perbankkan sebagai alat untuk mengukw- kinerja subbagian-subbagian yang 

ada didalam bank tersebut. 

Bagian Dana maupun bagian lain dengan hantuan break event point analysis 

dan cost - volume· profit analysis akan dapat merencanakan volume dana yang harus 

dikumpulkan agar dapat mencapai target Jaba yang telah ditetapkan oIeh Direksi 

dengan lebih akurat. 

Dengan mengendalikan volwne dana yang hatus dikumpulkan maka volwne 

dana tersebut akan berinteraksi dengan biaya yang harus dibebankan yang kemudian 

juga berpengarub dengan target !aba yang ingin dicapai. 
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2. Saran 

Bank Perkreditan Rakyat "IA" hendaJrnya menggunakan penerapan break 

event point analysis dan cost - volume - profit analysis sebagai alat perencanaan laba 

an pengambilan keputusan manajemen. 

Informasi biaya dan pendapatan tiap bagian yang ada hendaknya menurut 

dasar alokasi dan proporsi yang lebih tepat, agar penerapan analisis ini bisa lebih 

berguna bagi perkembangan dunia usaha perbankkan yang ada. 


