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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi tunggakan kredit pada Koperasi Unit Desa Kusuma Bakti, di 

Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Faktor-

faktor tersebut terdiri dari analisis pemberian kredit, pengawasan kredit, 

prosedur pemberian kredit, kepentingan staf, karakter nasabah, kondisi usaha 

nasabah, kemampuan manajerial nasabah, dan musibah (Ismail, 2010: 124).  

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hipotesis yang dilakukan 

dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel analisis pemberian kredit tingkat signifikan lebih 

rendah dari 0,05, yaitu 0,000, dan berhasil menunjukan adanya pengaruh 

signifikan terhadap tunggakan kredit. Hal ini mendukung H1 yang 

menyatakan bahwa analisis pemberian kredit berpengaruh signifikan 

terhadap tunggakan kredit 

2. Secara parsial variabel pengawasan kredit tingkat signifikan lebih rendah 

dari 0,05, yaitu 0,001, dan berhasil menunjukan adanya pengaruh 

signifikan terhadap tunggakan kredit. Hal ini mendukung H2 yang 

menyatakan bahwa variabel pengawasan kredit berpengaruh signifikan 

terhadap tunggakan kredit  

3. Secara parsial variabel prosedur pemberian kredit tingkat signifikan lebih 

rendah dari 0,05, yaitu 0,022, dan berhasil menunjukan adanya pengaruh 
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signifikan terhadap tunggakan kredit. Hal ini mendukung H3 yang 

menyatakan bahwa variabel prosedur pemberian kredit berpengaruh 

signifikan terhadap tunggakan kredit. 

4. Secara parsial variabel kepentingan staff tingkat signifikan lebih rendah 

dari 0,05, yaitu 0,002, dan berhasil menunjukan adanya pengaruh 

signifikan terhadap tunggakan kredit. Hal ini mendukung H4 yang 

menyatakan bahwa variabel kepentingan staff berpengaruh signifikan 

terhadap tunggakan kredit. 

5. Secara parsial variabel karakter nasabah tingkat signifikan lebih tinggi dari 

0,05, yaitu 0,550. Hal ini tidak mendukung H5 yang menyatakan bahwa 

variabel karakter nasabah berpengaruh signifikan terhadap tunggakan 

kredit. 

6. Secara parsial variabel kondisi usaha nasabah tingkat signifikan lebih 

rendah dari 0,05, yaitu 0,000, dan berhasil menunjukan adanya pengaruh 

signifikan terhadap tunggakan kredit. Hal ini mendukung H6 yang 

menyatakan bahwa variabel kondisi usaha nasabah berpengaruh signifikan 

terhadap tunggakan kredit. 

7. Secara parsial variabel kemampuan manajerial nasabah tingkat signifikan 

lebih rendah dari 0,05, yaitu 0,002, dan berhasil menunjukan adanya 

pengaruh signifikan terhadap tunggakan kredit. Hal ini mendukung H7 

yang menyatakan bahwa variabel kemampuan manajerial nasabah 

berpengaruh signifikan terhadap tunggakan kredit. 

8. Secara parsial variabel musibah yang dialami nasabah tingkat signifikan 

lebih rendah dari 0,05, yaitu 0,029, dan berhasil menunjukan adanya 
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pengaruh signifikan terhadap tunggakan kredit. Hal ini mendukung H8 

yang menyatakan bahwa variabel musibah yang dialami nasabah 

berpengaruh signifikan terhadap tunggakan kredit.  

9. Secara simultan menunjukan bahwa variabel  analisis pemberian kredit, 

pengawasan kredit, prosedur pemberian kredit, kepentingan staf, karakter 

nasabah, kondisi usaha nasabah, kemampuan manajerial dan musibah yang 

dialami nasabah nilai signifikan lebih rendah dari 0,05, yaitu 0,000, dan 

berhasil menunjukan adanya pengaruh signifikan terhadap tunggakan 

kredit. 

10.  Koefisien determinasi R square adalah sebesar 0,971. Hal ini berarti 

bahwa 97,1% mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya 2,9% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya, yang tidak dimasukan dalam model 

regresi ini, seperti kelemahan dalam transaksi jaminan, kelemahan sumber 

daya manusia, kecurangan pihak koperasi, dan penyalahgunaan koperasi. 

 

6.2 Saran 

1. Saran yang dapat disampaikan untuk Koperasi Unit Desa  Kusuma Bakti  

Di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar 

adalah agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan  

kredit sehingga dalam mengambil keputusan bisa lebih efektif dan efisien, 

dan menentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan khususnya dalam 

masalah pemberian kredit kepada nasabah harus benar-benar melakukan 

pengecekan terhadap calon nasabah. 
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2. Bagi para peneliti selanjutnya, agar menambah variabel yang dapat 

mempengaruhi tunggakan kredit. Dan disarankan untuk melakukan 

penambahan jumlah sampel sehingga akan memberikan hasil yang lebih 

baik. 

3. Bagi Masyarakat, diharapkan bagi masyarakat dapat menggunakan kredit 

yang diberikan sesuai dengan keperluan yang telah direncanakan, agar 

tidak timbul adanya tunggakan kredit.  

 

 

 

 

 

 

 

 


