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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas yang 

terdiri dari CAR, NPL, ROA, LDR, Inflasi dan Suku Bunga terhadap kredit 

pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelit ian, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa CAR, NPL, ROA, 

LDR, Inflasi dan Suku Bunga secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap kredit pada sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia 2013-2017. 

2) Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif tidak signifikan. Ketika CAR 

bank mengalami penurunan bank masih dapat menyalurkan kredit kepada 

nasabah dengan menggunakan dana pihak ketiga (DPK) yang dipero leh 

bank. Return On Asset (ROA), dan Loan To Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif signifikan terhadap kredit. Variabel Non Performing 

Loan (NPL) dan Inflasi berpengaruh negatif signifikan. NPL yang tinggi 

akan membuat bank meningkatkan dana untuk cadangan penghapusan, 

sehingga akan mengurangi jumlah penyaluran kredit. Sedangkan Suku 

Bunga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kredit. Variabel yang 

memilik pengaruh dominan terhadap kredit pada sektor perbankan di Bursa 

Efek Indonesia adalah Return On Asset (ROA). Pengaruh Return On Asset 

(ROA) terhadap kredit mengindikasikan bahwa nilai Return On Asset 
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(ROA) yang tinggi menunjukkan tingkat kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh laba cukup tinggi, hali ini menyebabkan bank mampu 

menyalurkan kreditnya lebih banyak  lagi. 

B. Saran 

Sebagai peneliti saya menyadari vahwa penelitian ini masih perlu 

dibenahi dan terus dilakukan mengingat perekonomian terus berjalan dengan 

penyaluran kredit sebagai salah satu indikator dalam mencapai keberhasilan 

ekonomi nasional. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa saran untuk 

peneliti lain dimasa mendatang yang akan melakukan penelitian sejenis terkait 

dengan penelitian ini. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya untuk 

memperkaya kajian ini yang disesuaikan dengan keadaan perekonomian. 

2) Periode penelitian ini dimulai pada tahun 2013-2017. Diharapkan penelit i 

lain menggunakan periode data yang lebih akurat yang disesuaikan dengan 

keadaan ekonomi dengan jumlah data yang lebih banyak dan rentang 

waktu yang lebih panjang. Penggunaan data yang lebih akurat dan rentang 

waktu yang lebih panjang memungkinkan hasil penelitian menjadi lebih 

baik. 

3) Untuk menambah sampel, diharapkan dapat menggunakan kriteria lain 

agar mendapat hasil yang lebih baik. 

4) Peneliti lain diharapkan dapat menggunakan metode lain yang lebih 

lengkap dan akurat sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang lebih valid.  

5) Bagi pihak perbankan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam mengelola bank menjadi lebih 
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baik lagi terutama dalam menghimpun dana dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan yang tentunya disesuaikan dengan 

asas perkreditan untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. 

6) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi para calon 

nasabah dalam mengetahui kinerja bank yang berkaitan dengan perannya 

sebagai lembaga intermediasi serta dapat dijadikan sebagai bahan 

pengambilan keputusan para calon nasabah dalam memilih bank mana 

yang akan dijadikan sebagai tempat menyimpan uangnya dengan aman.



90 
 

 


