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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan teori, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Dana masyarakat berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan dana masyarakat maka 

penyaluran kredit akan meningkat. 

2. Kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Hal ini 

berarti akan terjadi penurunan pada penyaluran kredit jika nilai kecukupan 

modal meningkat. 

3. Kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Hal 

tersebut memiliki arti bahwa jika penyaluran kredit terjadi peningkatan maka 

akan mengakibatkan penurunan pada penyaluran kredit.  

4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. Hal ini 

menunjukkan jika terjadi kenaikan pada profitabilitas maka penyaluran kredit 

akan meningkat. 

5. Ketidakefisienan operasional berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. 

Hal tersebut berarti jika suatu bank tidak efisien maka penyaluran kredit akan 

menurun. 

6. Suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. Hal 

tersebut berarti ketika suku bunga kredit nilainya naik maka akan terjadi 

penurunan pada penyaluran kredit. 

5.2. Saran 

Setelah melakukan pengujian, mendapatkan hasil penelitian, serta menarik 

kesimpulan dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit, penulis 

memiliki beberapa saran yang dapat diajukan, diataranya ialah sebagai berikut:
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1. Diharapkan seluruh BPR dapat mengoptimalkan modal yang mereka miliki 

agar pemanfaatan dari kegunaan sumber daya finansial bank dapat lebih baik.  

2. Bagi seluruh BPR yang dijadikan sampel pada penelitian ini diharapkan 

dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, hal tersebut bisa dilakukan 

dengan cara membuat analisis kredit sebelum penyaluran kredit dilaksanakan. 

3. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa ketidakefisienan operasional yang 

diproksikan dengan rasio BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap 

penyaluran kredit, maka diharapkan bank dapat meningkatkan efisiensi 

operasionalnya, efisiensi operasional bisa dilakukan dengan cara salah 

satunya yaitu menekan biaya-biaya operasional. Hal tersebut agar bank dapat 

menghasilkan laba yang lebih tinggi, dengan laba yang tinggi dapat 

mempengaruhi penyaluran kredit yang lebih optimal. 

4. Bagi setiap BPR diharapkan dapat menganalisis penerapan tingkat suku 

bunga dengan baik, analisis tersebut dapat berdasarkan faktor-faktor seperti, 

cost of fund, suku bunga SBI, tingkat bunga pasar dan lain-lain. Hal itu perlu 

dilakukan mengingat hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa suku bunga 

kredit berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. 

5. Bagi penelitian selanjutnya, sampel penelitian akan lebih baik jika diperluas 

cakupannya serta dapat menambahkan variabel independen lain agar hasil 

penelitian diharapkan dapat di generalisasikan pada seluruh BPR yang ada di 

Indonesia. 



 
 

 
 

 


