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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan Kredit (Loan Growth) berhubungan sangat lemah, negatif, 

dan signifikan pada tingkat kredit macet (NPL) bank-bank di Indonesia 

pada kurun waktu tahun 2014-2017 dengan variabel kontrol Ukuran Bank 

(SIZE). Artinya, dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa tingkat kredit 

macet berhubungan dengan naik turunnya pertumbuhan kredit. Walaupun 

hubungan kedua variabel ini signifikan, namun variabel diatas 

berhubungan negatif. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan kredit tidak 

selalu meningkatkan kredit macet. Ini disebabkan karena akhir-akhir ini 

bank dan pemerintah sudah melakukan peningkatan standar dan kualitas 

kredit. Selain itu, hal ini mengindikasikan bank sudah makin berhati-hati 

dengan tidak memberikan kredit kepada debitor yang berpotensi gagal 

untuk melunasi kredit. Dengan adanya hal-hal ini, risiko akibat pemberian 

kredit dapat dikurangi, sehingga peningkatan penyaluran kredit tidak 

meningkatkan tingkat kredit macet. 

2. Kredit Macet (NPL) berhubungan cukup kuat, negatif dan signifikan 

terhadap Profitabilitas (ROA) bank-bank di Indonesia pada kurun waktu 

tahun 2014-2017 dengan variabel kontrol Ukuran Bank (SIZE). Artinya, 
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dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa kenaikan tingkat kredit macet 

akan cenderung mengurangi profitabilitas bank secara signifikan. Ini 

sangat mungkin disebabkan adanya kredit bermasalah yang tak segera 

ditangani dengan tepat dan cepat serta adanya kecenderungan barang 

jaminan kredit yang sulit terlelang, sehingga dana yang hilang akibat 

kredit macet tak dapat kembali. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian kali ini yaitu ada beberapa asumsi klasik 

yang tak terpenuhi walaupun sudah dilakukan berbagai usaha treatment data. 

Selain itu penelitian ini hanya memuat satu variabel independen dan satu 

variabel kontrol, dimana hal ini dapat ditambahkan dengan variabel-variabel 

lain yang relevan agar model penelitian dapat menjadi makin baik. 

Keterbatasan-keterbatasan diatas dapat diperbaiki dalam penelitian 

selanjutnya. 

5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dibuat peneliti, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Dengan adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian kali ini, peneliti 

berharap peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

terkait agar model penelitian menjadi makin baik. 
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2. Bagi Praktisi  

Bagi praktisi yang bergerak di bidang investasi maupun perbankan, 

diharapkan penelitian kali ini dapat membantu para praktisi untuk 

mengambil keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


