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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Operasional Bank BJB Cabang Buah Batu periode tahun 2010-2014 

mengalami fluktuasi dan meningkat seiring tahun. Pada periode tahun 2010 

sampai 2012, pendapatan operasional berfluktuatif dan rata-ratanya hampir sama, 

serta mengalami puncaknya pada akhir bulan setiap tahunnya. Sedangkan mulai 

tahun 2013, rata-rata Pendapatan Operasional Bank BJB Buah Batu mengalami 

kenaikan. 

2. Variabel Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumtif hanya 

mampu menjelaskan atau memberikan kontribusi sebesar 40.6% variasi dari 

Pendapatan Operasional, sisanya sebesar 59.4% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak termasuk dalam persamaan Y = β0 + β1.X1 + β2.X2+ β3.X3+e di dalam 

penelitian ini. 
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3. Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa Kredit Modal 

Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumtif secara simultan mempengaruhi 

Pendapatan Operasional Bank BJB Buah Batu. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikan sebesar 0.000, dilihat dari nilai signifikansinya yaitu  Sig.< 0.05 atau 

0.000 < 0.05. Artinya bahwa secara simultan ketiga kredit tersebut bepengaruh 

signifikan terhadap pendapatan. 

4. Kredit Modal Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Operasional 

Bank BJB Buah Batu secara parsial. Hal ini ditunjukkan melalui pengujian 

regresi dengan nilai signifikan sebesar 0.000. 

5. Kredit Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Operasional 

Bank BJB Buah Batu secara parsial. Hal ini ditunjukkan melalui pengujian 

regresi dengan nilai signifikan sebesar 0.977. 

6. Kredit Konsumtif tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Operasional 

Bank BJB Buah Batu secara parsial. Hal ini ditunjukkan melalui pengujian 

regresi dengan nilai signifikan sebesar 0.131. 

7. Dari nilai beta diperoleh bahwa nilai tertinggi adalah nilai beta untuk Kredit 

Modal Kerja (X1), dengan beta sebesar 0, 905. Hal ini mengindikasikan bahwa 

variabel Kredit Modal Kerja (X1) berpengaruh paling dominan terhadap 

Pendapatan Operasional (Y). Selanjutnya setelah Kredit Modal Kerja, variabel 

terkuat kedua adalah Kredit Investasi (X2) ,dan variabel yang memberikan 

kontribusi terkecil adalah Kredit Konsumtif (X3). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu diadakannya kajian tentang apa yang menyebabkan Pendapatan 

Operasional pada tahun 2013 bisa meningkat, agar bisa dijadikan masukan untuk 

meningkatkan Pendapatan Operasional Bank BJB Buah Batu setiap tahunnya. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut, dapat diteliti juga variabel-variabel lainnya yang 

dapat mempengaruhi Pendapatan Operasional, tidak hanya terbatas pada Kredit 

Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumtif. 

3. Bagi peneliti mendatang yang akan menggunakan kajian yang sama, untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik hendaknya periode tahun perhitungan 

ditambah. 

 


