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BAB V 

KESIMPULAN 
 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisi data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil simpulan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh 

risiko kredit terhadap pemberian kredit UMKM dapat disimpulkan bahwa 

variabel risiko kredit memiliki pengaruh yang tidak negatif dan signifikan 

terhadap variabel pemberian kredit UMKM. Dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi risiko kredit tidak akan mendorong penurunan 

jumlah kredit yang disalurkan sehingga  hipotesis 1 diterima. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh 

pemberian kredit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan 

bahwa variabel pemberian kredit UMKM memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi pemberian kredit UMKM maka akan 

mendorong peningkatan tingkat  pertumbuhan ekonomi sehingga hipotesis 2 

ditolak. 
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3. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh 

pemberian kredit UMKM terhadap inflasi dapat disimpulkan bahwa variabel 

pemberian kredit UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel inflasi. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

pemberian kredit UMKM maka akan mendorong peningkatan nilai inflasi 

sehinnga sehingga hipotesis 3 ditolak. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengajukan 

saran sebagai berikut : 

1. Kelompok bank umum dalam menyalurkan kredit UMKM haruslah tetap 

mengedepankan prinsip berhati-hati sehingga tidak memberikan kredit secara 

berlebihan mengingat sudah tingginya tingkat inflasi. 

2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, sebaiknya 

menambah indikator lain seperti profitabilitas untuk risiko kredit maupun jumlah 

penggaguran untuk pertumbuhan ekonomi atau menggunakan faktor-faktor lain 

seperti risiko operasional dan risiko pasar. Juga penggunaan sampel yang lebih 

besar juga sangat dianjurkan. 
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