
 
 

57 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian variabel Dana Pihak Ketiga yang diukur dengan logaritma 

natural DPK menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga 

(DPK) berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Dengan 

demikian, hipotesis penelitian terbukti.  

b. Hasil pengujian variabel Kecukupan Modal yang diukur dengan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa 

Kecukupan Modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-

2017. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini tidak terbukti.  

c. Hasil pengujian variabel risiko kredit yang diukur dengan Non Performance 

Loan (NPL) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa Risiko Kredit (NPL) 

tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Dengan demikian, 

hipotesis penelitian ini tidak terbukti.  

5.2. Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang mungkin dapat 

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah : 

a. Dalam penelitian ini,  masih ada bank yang tidak menerbitkan laporan 

keuangannya secara berturut-turut pada tahun penelitian. 

b. Keterbatasan sampel yang dapat memenuhi kriteria, sehingga tidak semua 

bank dapat dijadikan sempel dan tidak bisa menggambarkan semua hasil 

temuan untuk perusahaan perbankan lainnya. 
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5.3. Saran  

Berdasarkan hasil dan analisa yang dilakukan, mkaa maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut:  

a. Secara Teoritis  

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah variabel lain yang 

diduga berpengaruh terhadap penyaluran kredit selain variabel-variabel yang 

diteliti agar memperoleh hasil yang berbeda. Bagi peneliti selanjutnya, 

disarankan pula untuk memperluas sektor untuk dijadikan populasi perusahaan 

yang akan dijadikan sampel penelitian, tidak hanya perusahaan-perusahaan 

yang masuk dalam sub sektor perbankan, serta periode pengamatan yang lebih 

panjang kemungkinan akan memberikan hasil yang lebih baik dalam 

memprediksi Jumlah Penyaluran Kredit. 

b. Secara Praktis  

Bagi perusahaan agar lebih selektif dalam penyaluran kredit atau 

pengalokasian dananya agar memiliki kredit yang berkualitas sehingga 

keuntungan yang ditargetkan dapat tercapai.  

 

 

 

 

 

 

 

UPN VETERAN JAKARTA


