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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh LDR, bank size, 

pertumbuhan kredit, dan kurs terhadap NPL perbankan konvensional yang 

terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

laporan tahunan perbankan konvensional yang dipublikasikan dari website 

masing-masing bank. Dengan pengambilan sampel secara purposive sampling, 

diperoleh sampel sebanyaak 29 bank konvensional yang memenuhi kiteria 

dengan periode penelitian 3 tahun, yakni tahun 2013-2015. Berdasarkan hasil 

pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. LDR berpengaruh signifikan positif terhadap NPL perbankan konvensional 

yang terdaftar di BEI. 

2. Bank size yang diukur melalui total aset tidak berpengaruh signifikan 

terhadap NPL perbankan konvensional yang terdaftar di BEI.  

3. Pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL 

perbankan konvensional yang terdaftar di BEI.  

4. Kurs berpengaruh signifikan positif terhadap NPL perbankan konvensional 

yang terdaftar di BEI. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini 

memberikan beberapa implikasi kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya: 

1. Bank sebagai lembagai intermediasi yang berfungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana, perlu untuk mempertimbangkan faktor risiko kredit 

yang muncul disaat bank memutuskan untuk menyalurkan dana dalam 

bentuk pemberian kredit kepada debitur. Dengan harapan agar kredit yang 

disalurkan tersebut tidak menimbulkan masalah dan dapat kembali 

diperoleh oleh bank tepat pada waktunya. Berdasarkan penelitian ini bank 

konvensional perlu memperhatikan dua faktor internal bank yang 

mempengaruhi kredit bermasalah atau NPL. Yakni tingkat penyaluran 

kredit yang dilihat dari rasio LDR dan pertumbuhan kredit karena semakin 

tinggi penyaluran kredit maka risiko kredit bermasalah akan semakin tinggi 

pula. Untuk itu dalam penyaluran kredit harus tetap diimbangi dengan 

prinsip kehati-hatian agar kualitas debitur tetap terjaga sehingga tidak 

menyebabkan kredit bermasalah atau NPL. 

2. Pemerintah sebagai regulator diharapkan mengambil langkah atau 

kebijakan untuk bisa menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar 

agar dampak buruk seperti menurunnya kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang akibat terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dolar dapat 

terhindarkan. 

 



81 

 

C. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini 

memberikan beberapa saran, diantaranya: 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah sampel dan periode 

penelitian agar menghasilkan hasil yang lebih menyeluruh dan lebih baik 

lagi. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel 

independen lain yang berpengaruh terhadap NPL. Karena berdasarkan hasil 

adjusted R2
 dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah 

sebesar 21,6%. Berarti sebesar 78,4% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel 

lainnya diluar model regresi.  

3. Diharapkan penelitian selanjutnya mengganti proxy variabel independen yang 

menunjukan hasil tidak signifikan, misalnya bank size yang pada penelitian ini 

diukur dengan total aset. Untuk penelitian selanjutnya bisa dengan 

menggunakan total deposit, modal, atau menggunakan rasio total aset bank 

terhadap seluruh total aset sektor perbankan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 


