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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini mengenai penyaluran kredit dan 

tingkat suku bunga terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum dan Bank 

Syari’ah pada periode 2012 – 2015 dengan jumlah sampel sebanyak 51 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hasil yang didapat 

bahwa penyaluran kredit pada Bank Umum berpengaruh terhadap profit dan hal 

ini tidak berlaku di Bank Syari’ah, kerana di Bank Umum dalam menyalurkan 

kredit menggunakan besarnya bunga yang ditetapkan sedangkan di Bank Syari’ah 

menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian tingkat suku bunga tidak berpengaruh 

yang signifikan terhadap profit (ROA) baik pada Bank Umum maupun Bank 

Syari’ah, karena pada tahun 2013-2014 SBI mengalami peningkatan begitu juga 

suku bunga Bank tersebut mengalami peningkatan. Tetapi laba yang dihasilkan 6 

dari 10 Bank tersebut mengalami peningkatan serta 4 lainnya mengalami 

penurunan. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan karena terdapat beberapa 

nasabah yang kreditnya telah jatuh tempo sehingga laba yang dihasilkan menurun.  

Tetapi pada Bank Syari’ah SBI mengalami peningkatan tetapi laba pada 

Bank Syari’ah tersebut cenderung menurun. Penurunan tersebut disebabkan oleh 

SBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di akhir tahun mengalami peningkatan. 

Dari peningkatan tersebut maka membuat Non Performing Financing (NPF) dari 

masing-masing Bank meningkat. NPF tersebut meningkat disebabkan karena 
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banyaknya kredit macet di tahun tersebut. Dampak dari SBI yang meningkat di 

akhir taun sedangkan Bank telah memberikan pembiayaan yang besar kepada 

nasabhanya dari awal tahun hingga akhir taun sehingga banyak nasabah yang 

mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman maka membuat perusahaan 

tersebut memiliki tingkat kredit macet yang besar. Oleh sebab itu Aset yang 

diperoleh Bank mengalami penurunan serta membuat laba yang hasilkan menurun 

pula. Sehingga laba Bank menurun. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa SBI tidak 

dapet dijadikan sebagai acuan besar kecilnya laba Bank 

Selanjutnya dalam penelitian ini ternyata menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan antara penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank Umum dan  Bank 

Syari’ah.  Pada Bank Umum menggunakan sistem bunga, sedangkan pada Bank 

Syari’ah menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian pada Bank Umum 

berorientasi pada profit, sedangkan pada Bank Syari’ah tidak hanya berorientasi 

pada profit. Selanjutnya dari sistem penyelesaiannyapun jika di Bank Umum 

terdapat perselisihan antara nasabah dengan pihak bank, pada Bank Umum  

diselesaikan di pengadilan negeri tetapi pada Bank Syari’ah diselesaikan melalui 

tata cara dan hukum materi syari’ah yang dikenal dengan BAMUI (Badan 

Arbitrase Muamalah Indonesia). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan penelitian yang dapat menjadi 

perbaikan oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tidak 

membedakan size Bank. Sehingga dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan 

adanya size effect.  

5.3 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pengaruh penyaluran kredit dan 

tingkat suku bunga terhdapa profitabilitas (ROA) pada Bank Umum dan Bank 

Syari’ah maka terdapat beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak, diantaranya adalah : 

1. Bagi perbankan 

Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan perbankan, agar dapat 

digunakan untuk sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penyaluran kredit dan 

tingkat suku bunga Bank. 

2. Bagi dunia akademisi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi, 

pengetahuan tambahan serta mampu memberikan kontribusi bagi 

peneliti selanjutnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, peneliti 

menyarankan untuk dapat memberikan kriteria lebih dalam pemilihan 

sampel sehingga data yang diberikan dapat lebih baik.  


