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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Dana 

Pihak Ketiga dan Non Performing Loan terhadap penyaluran kredit pada perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah disajikan pada bab sebelumnya, 

penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dana Pihak Ketiga memiliki determinasi terhadap Penyaluran Kredit. 

Dimana bila dana pihak ketiga yang dihimpun meningkat, maka 

penyaluran kreditnya pun akan ikut meningkat. Namun jumlah penyaluran 

kredit mengalami perlambatan atau penurunan karena dana yang dihimpun 

bank sedikit dan tingkat suku bunga kredit yang dibebankan oleh bank. 

2. Non Performing Loan memiliki determinasi terhadap Penyaluran Kredit. 

Dimana bila non performing loan mengalami peningkatan, maka 

penyaluran kreditnya pun akan menurun. Jumlah penyaluran kredit yang 

mengalami penurunan atau perlambatan karena meningkatnya jumlah 

kredit bermasalah yang disebabkan oleh kurangnya berhati-hati dalam 

menyalurkan kredit. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan dana pihak ketiga dan non 

performing loan berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Peneliti bermaksud untuk 

mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna 
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bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :; 

5.2.1 Saran Operasional 

Bagi perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

1. Untuk meningkatkan penyaluran kredit agar semakin besar penyalurannya 

diperlukan penghimpunan dana pihak ketiga yang besar pula. Dengan cara 

meningkatkan suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk menyimpan 

uangnya di bank baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. 

Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan promosi dan 

hadiah-hadiah sehingga nasabah akan menitipkan dana lebihnya pada bank, 

karena besarnya jumlah dana yang dihimpun akan memungkinkan besaran 

kredit yang diberikan juga akan semakin besar.  

2. Untuk meningkatkan penyaluran kredit agar semakin besar penyalurannya 

diperlukan tingkat non performing loan yang kecil. Menurunkan tingkat non 

performing loan yaitu dengan meningkatkan efektifitas penyaluran kredit 

dengan menerapkan prosedur atau kebijakan kredit dalam proses pemberian 

kredit dan meningkatkan cadangan modal minimum untuk menutupi risiko 

kredit bermasalah sesuai batas minimum modal yang diatur Bank Indonesia 

sebesar 5%. Dengan tingkat non performing loan  yang kecil, maka akan 

semakin besar kemungkinan bank untuk menyalurkan kredit kepada 

masyarakatnya.  
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5.2.2 Saran Akademis 

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non 

Performing Loan Terhadap Penyaluran Kredit serta sebagai masukan dan 

tambahan referensi bagi para pembaca.  

2. Bagi Peneliti Lain 

Bagi penelitian selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-

faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat 

meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, 

Disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh 

kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum. 

 


