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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

yaitu: 

1. Variabel yang berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam membayar 

kredit pada BPR Jatim Cabang Probolinggo yaitu karakteristik usaha yang 

terdiri dari omzet usaha dan pengalaman usaha. 

2. Variabel yang tidak berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam 

membayar kredit yaitu karakteristik individu yang terdiri dari jumlah 

tanggungan keluarga dan tingkat pendidikan sertas dari karakteristik kredit 

yang terdiri dari  jangka waktu pengembalian serta jumlah pinjaman. 

 

5.2. Saran 

Bagi pihak BPR jatim Cabang Probolinggo diharapkan lebih memfokuskan 

pada factor – factor  pengalaman usaha dan jangka waktu pengembalian kredit 

oleh debitur BPR Jatim Cabang Probolinggo agar dapat meminimalisir terjadinya 

kredit bermasalah oleh debitur. 

Bagi pihak BPR Jatim Cabang Probolinggo juga perlu memprediksikan 

kondisi usaha para debitur ataupun nasabah yang memiliki usaha, agar jika suatu 

saat nasabah/debitur BPR Jatim Cabang Probolinggo akan mengajukan kredit 
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kepada BPR Jatim, maka pihak bank dapat mempertimbangkan pemberian kredit 

kepada pihak debitur. 

Bagi debitur sebaiknya apabila akan mengajukan kredit, maka perlu adanya 

analisa tentang kemampuan dari debitur dalam membayar kreditnya kepada pihak 

bank. Hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebaiknya dari lamanya / jangka 

waktu debitur akan mengajukan kredit samapai selesai, besarnya plafond yang 

dirasa dapat/sanggup untuk dibayar bagi pihak debitur setiap bulannya, agar tidak 

terjadi kredit bermasalah yang akan berdampak pada debitur maupun pihak bank. 

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menemukan solusi agar 

UMKM penerima kredit dapat mengembalikan kreditnya dengan baik sehingga 

terjadi simbiosis mutualisme antara UMKM dan lembaga pemberi pinjaman kredit 

(bank) agar terjalin kerjasama yang baik antara bank dan UMKM serta kedua 

belah pihak saling diuntungkan dengan adanya pinjaman kredit tersebut. 

Dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut diharapkan dapat menekan 

angka terjadinya kredit bermasalah pada BPR Jatim agar kinerja likuiditas, 

profitabilitas bank menjadi lebih baik lagi dan juga diharapkan dapat terjalin suatu 

hubungan yang saling menguntungkan antara pihak bank dan UMKM. 


