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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 Peneliti memiliki target ataupun tujuan dengan melakukan penelitian 

yang dikerjakan peneliti dengan tujuan dikarenakan agar dapat memahami 

pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

terdapat pada Kepulauan Riau. Dengan penggunaan terhadap variabel independen 

yaitu kredit bermasalah, ukuran bank, growth, dan leverage pada perusahan Bank 

Perkreditan Rakyat di Kepulauan Riau yang telah  terdaftar pada Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dengan kurun tahun 2013 hingga tahun 2017. 

 Bersumber pada hasil yang telah dilakukan oleh peneliti pada penelitian 

berupa hasil yang disajikan pada penelitian ini, sehingga berdasarkan hasil yang 

didapat maka peneliti mampu untuk mengambil kesimpulan berupa: 

1. Kredit bermasalah memiliki hubungan signifikan negatif dengan 

profitabilitas (tingkat pengembalian aset). 

2. Ukuran bank memiliki hubungan signifikan positif dengan profitabilitas 

(tingkat pengembalian aset). 

3. Growth memiliki hubungan signifikan positif dengan profitabilitas 

(tingkat pengembalian aset). 

4. Leverage memiliki hubungan signifikan negatif dengan profitabilitas 

(tingkat pegembaliann aset). 

 

 

 

Jeffry. Analisis Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
di Kepulauan Riau. UIB Repository©2019



46 

 

Universitas Internasional Batam 

Tabel 5.1 

Ringkasan Hasil Uji 

Variabel Independen Tingkat Pengembalian Aset 

Kredit Bermasalah Signifikan Negatif 

Ukuran Bank Signifikan Positif 

Growth Signifikan Positif 

Leverage Signifikan Negatif 

 

 : Hipotesis Terbukti 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

5.2  Keterbatasan 

 Saat peneliti melangsungkan pengerjaan pada penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, peneliti memperoleh beberapa keterbatasan yang dialami oleh 

peneliti dalam mengerjakan penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan tersebut 

dapat dijadikan perbaikan pada penelitian yang dilakukan peneliti agar 

memperoleh hasil yang lebih memuaskan serta maksimal dalam menyajikan hasil 

penelitian pada penelitian ini. Keterbatasan peneliti yang alami dalam pembuatan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Tidak banyak ditemukan penelitian terdahulu yang melangsungkan 

penelitian terhadap hubungan leverage dengan pengukuran Debt Asset 

Ratio (DAR) yang peneliti gunakan terhadap profitabilitas. 

2. Terdapat beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kepulauan Riau 

tidak mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap pada website 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kurun tahun 2013 hingga 2017. 
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5.3  Rekomendasi penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa 

rekomendasi yang diberikan untuk melakukan penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Melakukan observasi penelitian terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

diluar Kepulauan Riau, sehingga dapat mengetahui perbandingan antara 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdapat pada Kepulauan Riau dengan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdapat pada luar Kepuluan Riau. 

2. Melakukan penambahan variabel independen seperti Capital Adquecy 

Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan 

Deposit Ratio (LDR) agar mampu memahami pengaruh-pengaruh yang 

mampu untuk mempengaruhi profitabilitas terhadap bank. 
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