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BAB V 

PENUTUP 

A.Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

bank,NPL,LDR,CARterhadap penyaluran kredit pada Bank Umum 

Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan program 

Eviews 9 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ukuran bank tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit  

Hasil dilihat dari hasil uji hipotesis uji t yang menunjukkan bahwa 

hasil t hitung = 0,9481 dengan signifikan 0,3453 dan t tabel = 1,6602.  

karena t hitung < t tabel ( 0,9481 <1,6602). Berdasarkan hasil tersebut 

dapat di simpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap variabel penyaluran 

kredit (Y). 

2. NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit 

Hasil dilihat dari hasil uji hipotesis uji t yang menunjukkan bahwa 

nilai t hitung sebesar  -0,6879 lebih besar dari t tabel yaitu -1,6602 dengan 

probability 0,4931 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak berpengaruh negatif terhadap variabel penyaluran kredit (Y). 

3. LDR tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit  

Hasil dilihat dari hasil uji hipotesis uji t yang menunjukkan bahwa 

nilait t hitung sebesar -0,4548 lebih besar dari t  tabel yaitu 1,6602 dengan
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probability 0,6502> 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tidak berpengaruh positif terhadap penyaluran  kredit (Y). 

4. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit 

Hasil dilihat dari hasil uji hipotesis uji t yang menunjukkan bahwa 

nilai t hitung sebesar 2,7559  lebih besar dari t tabel yaitu 1,6602 dengan 

probability 0,0070 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh positif anatar CAR dengan penyaluran kredit. 

5. Ukuran bank, NPL,LDR,CAR secara simultan terhadap penyaluran kredit 

Hasil tersebut dilihat dari pengujian hipotesis simultan F hitung 

21,2108>F tabel 2,46. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan variabel ukuran bank,NPL,LDR,CAR terhadap 

penyaluran kredit. 

Hasil uji Adjusted R Squar penelitian ini membuktikan bahwa 

kemampuan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sebesar 41%. Sedangkan sisanya 59% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang diluar model penelitian. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, penulis dapat memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnyayaitu sebagai berikut :  

1. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dapat ditambah tahun periode 

penelitian agar lebih ter update datanya dan juga jumlah sampelnya dapat 

diperluas. Karena koefesien determinasi penelitian ini baru 

41%,sedangkan 59% masih di pengaruhi oleh variabel lain. 

2. Penelitian selanjutnya yang menganalisis penyaluran kredit, dapat 

ditambah dengan variabel independen. 

 


