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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

 Pertama, Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap volume kredit pada Bank Umum yang terdaftar di BEI. Artinya bahwa 

ketika jumlah DPK yang terhimpun meningkat maka tingkat kredit yang 

disalurkan oleh bank juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya. Karena 

besar kecilnya jumlah penyaluran kredit itu tergantung dari besar kecilnya jumlah 

dana yang berhasil dihimpun oleh bank.  

 Kedua, Capital Adequacy Ratio (CAR)  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap  volume kredit  pada Bank Umum yang terdaftar di BEI. Hal ini bahwa 

CAR yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi 

usahanya karena semakin besar cadangan modal yang digunakan untuk menutupi 

risiko kerugian. 

 Ketiga, Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap volume kredit pada Bank Umum yang terdaftar di BEI. Artinya bahwa, 

peningkatan LDR akan mengakibatkan penurunan volume kredit yang disalurkan. 

dan sebaliknya penurunan LDR akan mengakibatkan peningkatan volume kredit 

yang disalurkan oleh bank umum yang terdaftar di BEI. 

 Keempat, Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

volume kredit pada Bank Umum yang terdaftar di BEI. Artinya bahwa semakin 
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rendah ROA yang dimiliki suatu bank, maka semakin kecil tingkat keuntungan 

bank dan semakin menurun pula posisi bank tersebut dari segi aset, sehingga 

jumlah kredit yang disalurkan juga menurun.  

 Kelima, Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap volume kredit pada Bank Umum yang terdaftar di BEI. Hal ini bahwa 

semakin besar kredit bermasalah yang dimiliki oleh bank, maka kredit yang akan 

disalurkan oleh bank akan turun. Karena modal yang dimiliki bank tersebut 

digunakan untuk mencadangkan kerugian modal yang diakibatkan dari risiko 

kredit bermasalah, sehingga kredit yang disalurkan tersebut menurut. 

 Keenam, Suku Bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap volume 

kredit pada bank umum yang terdaftar di BEI. Artinya peningkatan atau 

penurunan tingkat suku bunga selama periode penelitian dapat mempengaruhi 

penyaluran kredit. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan semakin tinggi 

jumlah kredit yang disalurkan meskipun disisi lain permintaan kredit akan 

menurun. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan dalam penelitian berikutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Jumlah pengamatan yang digunakan relatif sedikit dan periode yang 

pendek, yakni terbatas pada Bank Umum konvensional yang terdaftar di 

BEI tahun 2013-2015 sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini terbatas. 

2. Penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan peneilitan ini seperti 

pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang. Hal tersebut menjadi 

hambatan dalam melakukan penelitian yang mendekati sempurna. 

 

5.3 Saran 

 Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat memperhatikan saran-saran berikut ini: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data periode yang 

lebih panjang, sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya dari pengaruh variabel-variabel yang digunakan dengan lebih 

baik dan konsisten 

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk manambah jumlah sampel penelitian 

yang lebih banyak lagi, tidak hanya menggunakan sampel bank umum 

yang terdaftar di BEI saja. Sehingga dapat diketahui dengan secara 

spesifik variabel-variabel yang mempengaruhi volume kredit. 


