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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil analisis dan pengujian pengaruh dana pihak ketiga, 

non performing loan, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dana pihak ketiga atau DPK memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi jumlah DPK yang dimiliki oleh perusahaan akan 

meningkatkan penyaluran kredit perusahaan perbankan terdaftar di BEI. 

Semakin besar total DPK yang didapatkan bank maka semakin besar pula 

dana yang harus disalurkan dalam bentuk kredit.  

2. Non performing loan atau NPL memiliki pengaruh yang negatif namun 

tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada perusahaan perbankan 

terdaftar di BEI. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio NPL yang dimiliki 

oleh perusahaan perbankan tidak akan menyebabkan penurunan atau 

kenaikan penyaluran kredit, hal ini disebabkan kebijakan Bank Sentral 

dalam mengembangkan sektor rill sehingga penyaluran kredit haruslah 

disalurkan tetap ditingkatkan tanpa dipengaruhi angka NPL. 

3. Biaya operasional terhadap pendapatan operasional memiliki pengaruh 

yang negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada 
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perusahaan perbankan terdaftar di BEI. Hasil ini menunjukkan bahwa 

rasio bopo tidak akan menyebabkan penurunan atau peningkatan tingkat 

penyaluran kredit pada perusahaan perbankan. Rasio BOPO 

mempengaruhi efisiensi perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Keuntunga efisiensi yang diperoleh oleh perbankan akan 

dipergunakan untuk kegiatan operasional perbankan lain seperti kebijakan 

promosi, atau pelatihan karyawan. 

5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti di antaranya adalah: 

1) Bagi perbankan, sebaiknya dapat meningkatkan jumlah dana pihak 

ketiga sehingga bank dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan 

baik, karena dalam penelitian ini variabel tersebut memiliki pengaruh 

poitif dan signifikan terhadap penyaluran kredit. 

2) Bagi investor, sebelum memutuskan untuk berinvestasi dana pada 

perusahaan perbankan, calon investor dapat memperhatikan jumlah 

prnyaluran kredit suatu perusahaan perbankan, karena penyaluran 

kredit merupakan sumber laba terbesar dalam usaha perbankan. 

3) Penelitian terbatas hanya pada perusahaan perbankan konvensional 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014. Untuk 

penelitian selajutnya disarankan mencoba perusahaan perbankan 

dengan skala perbankan yang lebih luas dan menambakan periode 

pengamatan lebih lama. 
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4) Penelitian ini terbatas hanya pada variable DPK, NPL, dan BOPO. 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variable rasio 

keuangan lainnya, seperti suku bunga kredit, return on assets, loan to 

deposit ratio, capital adequacy ratio, dan lain lain serta 

menambahkan variable makro yang diperkirakan juga dapat 

mempengaruhi penyaluran kredit. 
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