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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV mengenai “ Pengaruh Kredit Yang 

Diberikan Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk”, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Kredit yang diberikan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, periode 

2009-2013 cenderung mengalami peningkatan. kredit yang diberikan paling tinggi 

pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 472. 435. 041,- juta kredit yang diberikan paling 

rendah pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 198. 546. 617,- juta dan jumlah rata-rata 

kredit yang diberikan sebesar Rp. 324. 078. 676 juta. 

2. Perkembangan Profitabilitas khusunya Return On Assets (ROA) pada PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk, periode 2009-2013 mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. 

ROA tertinggi periode 2009-2013 pada tahun 2013 sebesar 3,66%, ROA terendah pada 

tahun 2009 sebesar 3,13% dan jumlah rata-rata ROA yaitu sebesar 3,44%. Hasil 

penelitian ini menunjukkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 2009-2013 sudah baik 

karena memenuhi ketentuan yang dibuat Bank Indonesia ROA lebih dari 1,5%.   

3. Pengaruh Kredit yang Diberikan terhadap Profitabilitas khusunya Return On Assets 

(ROA) memiliki hubungan sangat kuat dengan koefisien korelasi 0,852. Sedangkan 

berdasarkan analisis regresi, bernilai 0,148 yang berarti mempunyai nilai positif, hal 

ini menunjukan hubungan searah antara Kredit yang diberikan terhadap ROA, artinya 

jika setiap terjadi penambahan Kredit yang diberikan sebesar 1% maka akan 

menambah ROA sebesar 0,148%. Sedangkan jika setiap terjadi pengurangan Kredit 

yang diberikan sebesar 1% maka akan mengurangi ROA sebesar 0,148%. Nilai 
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koefisien determinasi sebesar 72,6%, sedangkan sisanya sebesar 27,4% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan uji t didapat bahwa thitung 2,817 > 

ttabel 2,132 maka H1 diterima berarti Kredit yang diberikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Profitabilitas khusunya Return On Assets (ROA). 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan, Pengaruh Kredit yang Diberikan terhadap Profitabilitas 

pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode tahun 2009-2013, penulis mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, hendaknya lebih menjaga stabilitas kredit yang 

diberikan agar tetap terus meningkat dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-

hatian yang sudah diterapkan pada setiap perusahaan perbankan. 

2. Tingkat ROA PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan rata-rata 3,44% menunjukkan 

laba bersih yang sehat, agar bank mandiri mempertahankan ROA bahkan kalau bisa 

ditingkatkan. 

3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menambah variabel 

di luar faktor internal bank yang tidak diteliti oleh penulis. 

  

  

 

 


