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BAB V 

PENUTUP 

 

3.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Penentuan Penyaluran Kredit.  

Dana pihak ketiga merupakan pendanaan terpenting bagi operasional 

perbankan yang inti usaha dari perbankan adalah penyaluran kredit, sehingga 

semakin banyak dana dari pihak ketiga akan semakin besar penentuan 

penyaluran kredit oleh perbankan.   

2. Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Penentuan Penyaluran 

Kredit.  

Pertumbuhan ekonomi yang stagnan menyebabkan tingkat konsumsi 

masyarakat tidak mengalami kenaikan yang berdampak tidak adanya 

peningkatan kebutuhan kredit dalam masyarakat walaupun tingkat suku bunga 

setiap tahun mengalami penurunan.  

3. Non Performing Loan berpengaruh negatif terhadap Penentuan Penyaluran 

Kredit.  

Tingginya tingkat non performing loan perbankan menyebabkan berkurangnya 

modal perbankan yang berdampak terhadap kurangnya kemampuan perbankan 

dalam menyalurkan kredit   
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4. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga dan Non 

Performing Loan berpngaruh dan signifikan terhadap penentuan penyaluran 

kredit. 

3.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Peningkatan penyaluran kredit merupakan prioritas utama dalam strategi 

pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Penyaluran 

kredit yang ada dapat mendorong peningkatan likuiditas perekonomian yang 

dibutuhkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam hal 

ini peranan bank dalam meningkatkan alokasi kredit ke masyarakat perlu 

ditingkatkan kualitas kreditnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 

penilaian dan seleksi yang ketat pada permohonan kredit yang ada, sehingga 

dapat mengurangi angka NPL bank. 

2. Perusahaan sektor perbankan disarankan lebih memperhatikan DPK karena 

variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit. 

3. Variabel bebas yang dimasukkan hanya mampu mempengaruhi penentuan 

penyaluran kredit sebesar 56,3%,. Bagi peneliti berikutnya agar dapat 

menambah variabel-variabel lain yang kemungkinan bisa menjadi faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran pemberian kredit. Salah satu 

variabel bebas yang memungkinkan dapat mempengaruhi penentuan 

penyaluran kredit adalah profitabilitas. Hal ini dikarenakan perbankan yang 

memiliki profitabilitas akan memiliki dana yang cukup besar sehingga mampu 

meningkat penyaluran kredit. 
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4. Penelitian ini hanya menggunakan periode amatan dari tahun 2016 – 2018, 

bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan periode pengamatan. Semakin 

besar jumlah periode pengamatan akan dapat menggambarkan secara luas 

penyaluran kredit.   


