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BAB VI 


KESIMPULAN DAN SARAN 


6.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan pengolahan data, pengujian 

analisis yang berkaitan dengan operasional perbankan 

dengan melihat pengaruh Paktri 1991 terhadap manajemen 

(likuiditas dan profitabilitas) perbankan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. 	 Dalam menyalurkan kreditnya bank selalu memperhatikan 

prosedur, syarat, teknik pemberian kredit dengan tidak 

terlepas dari kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan 

oleh pihak bank seeara sepihak. Sedangkan bagi 

pengusaha keeil yang membutuhkan kredit tetap harus 

memperhatikan semua itu, hal ini karen a bank sebagai 

lembaga kepereayaan akan tetap berusaha menjaga 

kelangsungan hidup bank, maka bank ingin kredit yang 

telah diberikanakan kembali dengan aman tanpa resiko. 

Oleh karena itu peranan sumber dana dari masyarakat 

(Dana Pihak Ketiga) yang ternyata mempengaruhi kredit 

perbankan. maka bank-bank harus melakukan strategi 

dalam manajemen dana bank dalam rangka menyalurkan 

Kredit Usaha Keeil (KUK) minimal 20% dari total 

kreditnya. Sehingga upaya perbankan dalam memobolisasi

kan sumber dana masyarakat yang cukup untuk membiayai 
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KUK perlu rnelakukan terobosan-terobosan rnelalui 

kerjasama baik sesama bank urnum maupun dengan BPR, 

rnelalui Proyek Pengernbangan Usaha Keeil (PPUK) dengan 

sasaran akhir dari tiap upaya didalarn kaitan ini adalah 

pengernbangan usaha keeil yang mernbutuhkan bantuan 

finansial maupun no finansial. 

2. Bagi perbankan seeara kelompok, diternukan adanya. 

perbedaan tingkat likuiditas sebelum dan sesudah 

Paktri, yaitu likuiditas perbankan sesudah Paktri lebih 

tinggi dari likuiditas perbankan sebelurn Paktri. Narnun 

dari hasil pengujian statistik terhadap likuiditas 

perbankan seeara keseluruhan tidak rnernbuktikan adanya 

pengaruh Paktri terhadap semua bank, karen a 

sesungguhnya strategi yang diterapkan dari manajernen 

rnasing-rnasing bank adalah berbeda. Sedangkan 

kebijaksanaan Paktri juga mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perbankan, narnurn tidak sernua kelornpok 

bank rnengalarni dampak negatif berupa penurunan tingkat 

profitabiltas (RDA). Dimana ~elah dibuktikan dari hasil 

pengujian statistik terhadap kelompok bank 

umum asing/eampuran yang ternyata RDA sebelum Paktri 

adalah sarna dengan RDA sesudah Paktri. Demikian juga 

Paktri tidak mempunyai pengaruh ROA terhadap 

keseluruhan bank, karena sesungguhnya pendapatan 

perbankan tidak semata-rnata karena penyaluran kredit. 
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11:,,< 1. 

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan ke fee 
ekspor 

based income seperti peningkatan aktivitas 

import (L/C) dan lain sebagainya. 

3. 	PrinsiP kehati-hatian janganlah dijadikan kambing hitam 

penyebab 	penghambat mengucurnya kredit, sehingga adanya 
harus 

kehati-hatian dalam perbankan yang
prinsip 
di1aksanakan dengan cermat sesungguhnya dapat mendukung 

membanturangkadalampemerintahkebij aksanaan 

pengembangan pengusaha keeil. Dengan demikian adanya 

Paktri 1991 bank jangan hanya mengejar likuiditas 

saja, akan tetapi anggap1ah sebagai faktor pengaman. 

e arena l.tu perbankandalam pemberl.·an kredl.·t. 01 h k . 

menjalankan
dituntut untuk profesionalisme dalam 

operasional perbankan, sehingga perbankan lebih 

selektif dan hati-hati didalam mendukung kepedulian 

pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha keeil/lemah. 

Saran / Rekomendasi 

1. 	 Pemberian kredit tidak akan terlepas terhadap adanya 

resiko, untuk itu pihak bank perlu mengatisipasi resiko 

tersebut dengan jalan mengadakan pengamanan kredit 

dengan jalan me 1 k k analisa kredit yang baika'u"an dan 

sehat, administrasi yang teratur dan rapi, pengikatan 

j aminan yang benar, pengalihan resiko dengan 

mengasuransikan kredit yang telah diberikan serta 
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