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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2012 

sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat suku 

bunga kredit terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia, 

sementara Dana Pihak tidak berpengaruh. Penelitian ini menggunakan analisis 

data panel yang terdiri dari 10 Bank Umum di Indonesia, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat suku bunga berpengaruh secara 

signifikan dengan arah positif terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum di 

Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. 

2. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyaluran 

kredit pada Bank Umum di Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 

2013. Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah dana yang dihimpun dari 

masyarakat berupa Dana Pihak Ketiga berbanding lurus dalam mempengaruhi 

tinggi rendahnya jumlah penyaluran kredit. 

3. Tingkat suku bunga kredit dan Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh 

terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia pada tahun 2012 

sampai dengan tahun 2013. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap penyaluran kredit tidak sesuai dengan 

teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara tingkat suku 

bunga terhadap penyaluran kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pihak bank mengambil keputusan untuk menyalurkan kredit dalam jumlah 

yang lebih besar. Hal tersebut juga sesuai berdasarkan data bahwa penyaluran 

kredit Bank Umum yang diteliti secara umum mengalami peningkatan. 

Tingkat suku bunga sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah atas 

dana yang dipinjam menjadi balas jasa bagi pihak bank dalam bentuk 

pendapatan bunga. Apabila tingkat suku bunga kredit yang diterapkan kepada 

nasabah meningkat maka pihak bank memutuskan untuk menyalurkan kredit 

dalam jumlah yang lebih tinggi. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan 

pendapatan yang akan diterima oleh pihak bank. 

2. Dana Pihak Ketiga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah penyaluran kredit pada 10 Bank Umum di Indonesia. Sebagai sumber 

dana untuk penyaluran kredit, DPK memiliki pengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit. Sehingga apabila semakin besar jumlah DPK yang mampu 

dihimpun oleh bank, semakin besar pula jumlah penyaluran kredit. 
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C. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Pihak manajemen bank perlu berhati-hati dalam penyaluran kredit ketika 

tingkat suku bunga cenderung meningkat. Hal tersebut dikarenakan dapat 

menimbulkan potensi kredit bermasalah atau Non Performing Loan yang 

cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak bank. 

2. Pihak manajemen bank perlu meningkatkan upaya dalam penghimpunan DPK 

dari nasabah atau masyarakat agar permintaan kredit yang diberikan dapat 

tersalurkan secara optimal. Peningkatan kualitas pelayanan dan promosi yang 

lebih giat dapat dilakukan dalam rangka menarik nasabah. Sehingga semakin 

besar DPK yang dihimpun dapat meningkatkan jumlah kredit yang tersalurkan 

oleh bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


