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BAB V

PENUTUP

Analisis pada penelitian ini masih terbatas pada  perusahaan-perusahaan

debitur yang mengajukan kredit modal kerja pada PT. BPR Pekanbaru. Penelitian

ini hanya berfokus pada beberapa rasio dan periode waktu saja, sehingga hasil

penelitian ini belum memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka

penulis mengambil kesimpulan bahwa:

a. Asumsi Normalitas Multivariate terpenuhi.

b. Asumsi tidak adanya Multikolinearitas antar variabel independen

terpenuhi.

c. Asumsi Homogenitas Varians antar kelompok terpenuhi.

d. Dari penelitian yang dilakukan terhadap kinerja keuangan debitur yang

menjadi sampel dalam penelitian ini, didapat hasil bahwa kondisi kinerja

keuangan debitur terhadap keputusan pemberian kredit berpengaruh secara

signifikan. Dalam penelitaian ini menggunakan empat rasio, yaitu rasio

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Dari hasil

penelitian didapat bahwa rasio yang sangat berpengaruh dalam proses

pengambilan keputusan adalah rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio

likuiditas dan terakhir rasio aktivitas, serta semua nilai keofisien bernilai

positif.
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e. Dari penelitian ini diketahui bahwa rasio likuiditas, rasio leverage, rasio

aktivitas, dan rasio profitabilitas dapat menjelaskan dan mengidentifikasi

keputusan pemberian kredit kepada debitur sebesar 88,36% sementara

sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam

penelitian ini.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran penulis, yaitu:

a. PT. BPR Pekanbaru sebaiknya melakukan analisis lebih dalam terhadap

kinerja keuangan calon debiturnya, dan juga meningkatkan selektivitasnya

dalam memutuskan pemberian kredit, sehingga dapat mengurangi rasio

kredit macetnya.

b. Calon debitur yang hendak melakukan pinjaman kredit ke pihak PT. BPR

Pekanbaru sebaiknya memiliki kondisi likuiditas, leverage, aktivitas dan

profitabilitas yang baik, sehingga pengajuan kreditnya dapat diterima.

c. Mengingat adanya keterbatasan penelitian yang dilakukan penulis pada

penelitian ini. Penulis menyarankan bagi yang ingin meneliti lagi tentang

pembahasan ini agar dapat menambah faktor-faktor lain yang tidak

dimasukkan dalam penelitian ini, memperbanyak sampel penelitian dan

menambah uji lainnya. Sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih

baik dan bersifat lebih umum.


