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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Non Performing Loan (NPL), Return On 

Asset (ROA), Beban Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), 

dan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel kontrol terhadap penyaluran  kredit 

yang diprosikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). Penelitian ini 

mempunyai objek observasi 20 bank umum. Simpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini adalah: 

1. Ha1 diterima, yang berarti bahwa Non Performing Loan (NPL) memiliki 

pengaruh terhadap penyaluran  kredit yang diprosikan dengan Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t untuk 

NPL sebesar 2,614 dengan tingkat signifikansi 0,13 atau kurang dari 

0,05.. Hasil ini mendukung penelitian Daniyah (2013),  hasil penelitian 

menunjukkan NPL berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, dan 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Semasdiasri 

(2015) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit. 

2. Ha2 ditolak, yang berarti bahwa Return On Asset (ROA), tidak memiliki 

pengaruh terhadap penyaluran  kredit yang diprosikan dengan Loan to 

Deposit Ratio (LDR). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t untuk 
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ROA sebesar -0,559 dengan tingkat signifikansi 0,580 atau lebih dari 

0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Hapsari (2008) yang menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap LDR. 

3. Ha3 ditolak, yang berarti bahwa Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

penyaluran  kredit yang diprosikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik t untuk BOPO sebesar 0,778 

dengan tingkat signifikansi 0,442 atau lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian Prayudi (2011), hasil penelitian 

menunjukkan BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit. 

5.2 Keterbatasan 

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Nilai adjusted R square adalah sebesar 0,164 atau sebesar 17,6% dan 

sisanya 82,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

2. Tahun penelitian 2013-2014 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan keterbatasan yang ada, beberapa 

saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya terkait dengan 

penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank yaitu: 
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1. Menambahkan variabel lain terkait dengan perhitungan rasio 

bank seperti Net Interest Margin (NIM), tingkat inflasi, CAR. 

Dan mencoba untuk menambahkan faktor-faktor eksternal 

seperti misalnya, kemampuan membayar nasabah, jangka waktu 

kredit, jumlah kredit, jaminan. 

2. Menambahkan periode waktu penelitian 
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