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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis penelitian mengenai PDB 

dan suku bunga terhadap permintaan kredit investasi di Indonesia tahun 2006-

2013, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Secara bersama-sama menunjukkan bahwa PDB dan suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit investasi. 

2. Berdasarkan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t 

terhadap permintaan kredit investasi, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit 

investasi di Indonesia. Semakin tinggi PDB, semakin tinggi pula 

permintaan kredit investasi. 

b. Suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit investasi di Indonesia. Penurunan suku bunga 

kredit akan meningkatkan permintaan kredit investasi. 

c. Koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R square (R
2
) 

sebesar 0,990. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh 

variabel PDB dan Suku bunga sebesar 99% sedangkan sisanya 

sebesar 1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.  
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B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1. Pemerintah sebagai penentu kebijakan diharapkan dapat menstabilkan 

kondisi perekonomian Indonesia dengan berupaya meningkatkan 

permintaan kredit investasi melalui peningkatan PDB. 

2. Penetapan suku bunga secara wajar sebagai insentif bagi para investor 

dengan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. 

3. Kebijakan harus segera diambil utuk lebih meningkatkan PDB dan 

menurunkan suku bunga serta berimbas kepada peningkatan 

permintaan kredit investasi. 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian yang dilakukan, maka 

saran peneliti antara lain: 

1. Untuk dapat lebih meningkatkan permintaan kredit investasi, PDB 

harus lebih ditingkatkan dan suku bunga kredit dapat lebih diturunkan 

untuk merangsang para investor dalam berinvestasi di sektor riil. 

2. Untuk dapat lebih meningkatkan permintaan kredit investasi secara 

keseluruhan, permintaan kredit investasi sektor jasa, pertambangan 

dan penggalian serta listrik, gas dan air bersih harus lebih 

ditingkatkan.  Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menurunkan suku bunga dan meningkatkan PDB pada sektor-sektor 

tersebut. 
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3. Untuk dapat lebih meningkatkan PDB secara keseluruhan, PDB sektor 

jasa, listrik, gas dan air bersih serta konstruksi harus lebih 

ditingkatkan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan investasi pada 

sektor-sektor tersebut. 

4. Agar suku bunga kredit dapat lebih diturunkan, disarankan bagi 

otoritas perbankan untuk dapat memberikan insentif dan disintensif 

dari sisi pendanaan. 

5. Perlu diadakan penelitian mengenai permintaan kredit investasi 

dengan memperhatikan faktor-faktor lain selain PDB dan suku bunga. 

 


