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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan mengkaitkan 

teori dan pokok permaslahan penelitian dapat dismpulkan bahwa 

perkembangan kredit di kelompok bank BPD signifikan dipengaruhi 

oleh faktor internal bank (prestasi kredit tahun sebelumnya dan 

perkembangan DPK secara positif, suku bunga kredit dan resiko 

kredit/NPL secara negative) dan faktor eksternal bank (konsentrasi 

pasar kredit oleh 4 bank terbesar (CR4) secara negative, pertumbuhan 

ekonomi regional (gGDPR) secara positif.  

2. Faktor internal perkembangan volume kredit kelompok industri bank 

BPD dalam penelitian ini terdiri dari prestasi volume kredit tahun 

sebelumnya, DPK, suku bunga kredit, resiko kredit/NPL, dan faktor 

eksternal perkembangan volume kredit kelompok industri bank BPD 

dalam penelitian ini terdiri dari pangsa pasar kredit, konsentrasi pasar 

kredit (CR4L), suku bunga SBI, dan pertumbuhan ekonomi regional. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan variabel 

prestasi volume kredit tahun sebelumnya adalah variabel yang paling 

berpengaruh terhadap volume kredit yang sedang berjalan pada 

kelompok industri bank BPD.  
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, implikasi yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut. 

1. Diharapkan bank BPD dalam menyalurkan kreditnya dengan cara 

meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit 

diantaranya DPK dengan cara inovasi produk-produk simpanan BPD 

menambah nasabah baru, yang menjadi sasaran adalah para 

pelajar,dengan minimal menabung Rp.1000, sehingga variasi produk 

tersebut mampu meningkatkan pangsa pasar DPK, pada akhirnya dana 

yang dihimpun langsung dari masyarakat oleh BPD akan meningkat.  

Selanjutnya bank BPD diharapkan menjaga agar selalu ada 

pertumbuhan yang positif pada prestasi kredit pada tahun yang 

bersangkutan untuk membuat target yang realisitis terhadap 

peningkatan kredit yang akan datang, serta lebih meningkatkan 

ketelitian/selektif dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. 

Menurunkan harga kredit dengan menekan biaya-biaya operasional 

lain sehingga suku bunga yang ditentukan oleh bank BPD bisa turun, 

yang pada akhirnya para peminjam akan lebih sedikit menanggung 

resiko usaha yang dilakukan oleh peminjam. 

Karena CR4L dalam penelitian meningkat berarti pangsa pasar diluar 

CR4 menurun, sehingga bank BPD (yang termasuk diluar CR4) perlu 

memperluas pangsa pasar individual kredit, dengan cara membuat 

inovasi produk-produk pinjaman seperti menerapkan produk-produk 
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kredit salah satu 4 bank terbesar di Indonesia, bank Mandiri 

mengeluarkan produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) berbasis online, 

jika diterapkan pada bank BPD dalam penyaluran kreditnya, bank BPD 

memberikan fasilitas baru dalam mempertahankan nasabah lama dan 

menambah nasabah baru. Turut serta aktif dalam pembiayaan proyek-

proyek baik swasta maupun pemerintah yang berpotensi signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Variabel perkembangan volume kredit pada tahun sebelumnya 

merupakan faktor yang paling mempengaruhi volume kredit pada bank 

BPD. Oleh karena itu bank BPD disarankan menjaga para nasabah 

lama yang disiplin dalam pembayaran kreditnya dengan cara 

melakukan pendekatan atau menginventarisir kepada para nasbah 

tersebut agar memunculkan kredit baru untuk kredit modal bukan 

untuk kredit konsumsi untuk para nasabahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Unit Defisit
	Unit Surplus

