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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab   

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh  

BI rate terhadap kredit dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel BI 

rate berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel kredit. Hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, sehingga 

hipotesis 1 diterima. 

2. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh  

Nilai Tukar kurs terhadap kredit dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel Nilai tukar kurs berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

kredit. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 

0,05, sehingga hipotesis 2 diterima. 

3. Berdasarkan hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh  

Ekspor terhadap kredit dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel 

Ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kredit. Hal ini 

ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga 

hipotesis 3 ditolak. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya  

sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yang 

memengaruhi kredit, sehingga perlu dicari variabel-variabel lain yang memengaruhi 

kredit, yang tidak disertakan dalam penelitian ini.  

2. Periode pengamatan relatif pendek selama tiga tahun yaitu tahun 2016-2018, 

sehingga kurang mencerminkan kondisi dalam jangka panjang. 

5.3 Saran 

1. Bagi pemerintah 

Untuk menjaga jumlah kredit di Indonesia agar tetap stabil, pemerintah harus 

mengupayakan kebijakan-kebijakan moneter yang ketat untuk menjaga 

stabilitas ekonomi makro yang sering kali terjadi gejolak krisis internasional. 

Dengan demikian perkembangan kredit perbankan akan diimbangi dengan 

kebijakan-kebijakan moneter yang stabil, sehingga mengurangi tekanan dari 

gejolak ekonomi internasional 

2. Bagi Bank 

Bank harus benar – benar melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kredit  

3. Bagi  peneliti selanjutnya 

Mengingat Ekspor tidak memiliki pengaruh terhadap  kredit konsumsi pada 

Bank Umum di Indonesia periode 2016-2018. Untuk itu, bagi peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti dengan judul yang berkaitan dengan penelitian 

ini, perlu mempertimbangkan Ekspor untuk dijadikan variabel penelitian. 
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