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BAB V 

SIMPULAN 

 

 

 

Setelah melakukan pengolahan analisis data hasil penelitian diatas, maka 

simpulan dan saran yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diajukan 

sebagai berikut : 

 

5.1 Simpulan  

 

Berdasarkan pengolahan data dari penelitian dapat ditarik kesimpulan : 

1. Faktor Eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kredit 

Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di PT. Mandiri Mitra 

Sukses Gresik. 

2. Karakter Nasabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kredit 

Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di PT. Mandiri Mitra 

Sukses Gresik. 

3. Jangka Waktu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kredit 

Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di PT. Mandiri Mitra 

Sukses Gresik. 

4. Kemampuan Mengelola Kredit berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di PT. 

Mandiri Mitra Sukses Gresik. 
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5.2 Rekomendasi 

 

Terkait dengan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan, maka rekomendasi 

dari peneliti yang dapat diberikan sebagai berikut : 

1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pada PT. Mandiri Mitra Sukses Gresik 

yaituDalam menyalurkan kredit, sebaiknya pihak bank memantau kembali 

debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan dana yang telah dipinjamkan oleh 

bank dan tidak menimbulkan kredit bermasalah.Dengan melakukan  pengecekan 

terhadap calon debitur seperti menganalisa dengan cara 5C Khususnya  Character , 

Capacity, Capital, Colleteral, Condition dan sebaiknya  pihak bank mengecek 

kembali secara fisik atau on the spot ke tempat usaha nasabah atau debitur dan 

dilakukan secara rutin minimal satu bulan untuk memantau usaha nasabah dan 

mengetahui penggunaan dana yang diberikan pihak bank telah digunakan dengan 

baik atau tidak. 

2. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi dan penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel selain 

Faktor eksternal, Karakter nasabah, Jangka waktu, Kemampuan mengelola 

kredit agar dapat melengkapi penelitian ini dalam mempengaruhi kredit 

bermasalahhal ini dikarenakan hasil dari Adjusted R Square sebesar 04,5 % 

sehingga masih ada model variabel yang belum masuk dalam model sebesar 

95,5% maka sebaiknya menambahkan variabel lain seperti Inflasi, Tingkat 

Suku Bunga, Kapasitas, Kondisi Ekonomi, Angunan, Pendapatan, BOPO, 

CAR, LDR yang mempengaruhi Kredit Bermasalah. 


