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BAB V 

PENUTUP 

5.1.   Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dalam 

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan : 

1. Secara parsial variable Loan Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap jumlah pemberian kredit BPR, yang ditunjukkan dengan 

tingkat signifikan 0,005 yang lebih kecil dari 0,050, yang berarti bahwa 

semakin tinggi rasio LDR maka akan semakin tinggi pula jumlah kredit 

yang diberikan BPR konvensional di kota Pekanbaru. 

2. Secara parsial variable Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap jumlah pemberian kredit BPR, yang ditunjukkan 

dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,050, yang berarti 

bahwa semakin tinggi rasio NPL maka akan semakin turun jumlah kredit 

yang diberikan BPR konvensional di kota Pekanbaru. 

3. Secara parsial variabel BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap jumlah pemberian kredit BPR, yang ditunjukkan dengan tingkat 

signifikan 0,879 yang lebih besar dari 0,050, yang berarti bahwa semakin 

tinggi rasio BOPO tidak akan mempengaruhi secara signifikan jumlah kredit 

yang diberikan BPR konvensional di kota Pekanbaru. 

4. Secara parsial variable suku bunga kredit berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap jumlah pemberian kredit BPR, yang ditunjukkan dengan tingkat 
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signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,050, yang berarti bahwa semakin 

tinggi suku bunga kredit maka akan semakin tinggi pula jumlah kredit yang 

diberikan BPR konvensional di kota Pekanbaru. 

5. Secara parsial variable kebijakan pemerintah berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap jumlah pemberian kredit BPR, yang ditunjukkan dengan 

tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,050, yang berarti bahwa 

semakin tinggi kebijakan pemerintah maka akan semakin tinggi pula jumlah 

kredit yang diberikan BPR konvensional di kota Pekanbaru. 

6. Hasil uji variable secara simultan (Uji Statistik F) menunjukkan bahwa F 

hitung sebesar 22,867 dengan angka signifikansi = 0,000, dimana Sig<0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa LDR, NPL, BOPO, suku bunga kredit 

dan kebijakan pemerintah secara simultan atau secara bersama–sama 

berpengaruh terhadap variable dependen jumlah kredit yang diberikan pada 

BPR konvensional di kota Pekanbaru.  

7. Hasil uji koefisien determinasi (adjusted R square /R2) menunjukkan bahwa 

variable independen dapat menjelaskan pengaruh jumlah pemberian kredit 

pada BPR konvensional di kota Pekanbaru sebesar 0,417, yang berarti 

bahwa 41,7%  variasi besarnya jumlah kredit yang diberikan dapat 

dijelaskan oleh LDR, NPL, BOPO, suku bunga kredit dan kebijakan 

pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 58,3% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model penelitian. 
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5.2.   Saran 

Berdasarkan analisis dari penelitian yang dilakukan pada BPR konvensional 

yang ada dikota Pekanbaru yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya 

diatas, maka peneliti dapat memberikan saran diantaranya sebagai berikut : 

1. Masih kurang baiknya manajemen BPR dalam mengelola resiko kreditnya 

hal ini terlihat dari masih tingginya rata-rata rasio NPL pada BPR 

konvensional kota Pekanbaru. Oleh karena itu diharapkan BPR lebih berhati 

– hati dan lebih selektif dalam memberikan dananya kepada nasabah dan 

lebih memperhatikan prinsip 6 C’s yaitu character, capital, capacity, 

collateral, condition of economy, constraint kepada nasabah. Dan tata 

kelola bank yang baik (good corporate governance) harus menjadi perhatian 

khusus bagi BPR. 

2. Masih adanya masyarakat yang memandang sebelah mata usaha BPR, 

dimana BPR dianggap sebagai bank yang mudah mendapatkan dana ketika 

bank – bank lain tidak mau memberikan dananya dalam bentuk pinjaman. 

Perepsi ini sangatlah salah karena BPR merupakan bank yang dalam 

melaksanakan usaha berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan 

prinsip kehati – hatian. 

3. OJK perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai BPR kepada 

masyarakat dan memperbaiki kelemahan sistem BPR, sehingga BPR dapat 

meningkatkan penyaluran kreditnya dan meningkatkan kinerja 

keuangannya. 
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4. Pemerintah harus lebih memperhatikan porsi jumlah kredit yang harus 

disalurkan bank penyalur kredit KUR  dan jumlah kredit yang harus 

disalurkan BPR sehingga pangsa pasar kredit BPR tidak beralih semuanya 

ke bank penyalur KUR dan selain itu pemerintah diharapkan 

mempertimbangkan untuk menunjuk BPR sebagai partner bank penyalur 

KUR dalam menyalurkan kredit usaha rakyat kepada sektor UMKM. 

5. Untuk peneliti selanjutnya, menambahkan factor eksternal dan faktor 

internal lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan 

BPR.  

 

 

 

 

 


