
 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dibahas mengenai 

kesimpulan dan saran tersebut. Terakhir, akan disajikan ringkasan hasil penelitian. 

5.1 Kesimpulan 

Pada bab 1 telah diuangkapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), kredit macet 

(KM), koneksi politik (KP) terhadap penghapusan pinjaman (PP). Hasil penelitian 

membuktikan adanya hubungan positif dan tidak signifikan antara PPAP dengan PP. PPAP 

merupakan faktor diskresionari, artinya bahwa manajer dapat mengendalikan tinggi atau 

rendahnya tingkat PPAP karena, PPAP merupakan fungsi dari manajamen risiko. Apabila 

PPAP yang dibentuk dapat mengantisipasi PP pada tahun berikutnya, berarti bank dapat 

menentukan manajemen risiko dengan baik. 

Selanjutnya, penelitian ini menemukan positif dan signifikan hubungan antara KM 

terhadap PP. Artinya tingkat KM yang ada dibank sejalan dengan PP yang dilakukan oleh bank 

pada tahun yang bersangkutan. Tinggi atau rendahnya tingkat KM pada suatu bank merupakan 

salah satu faktor penting dalam kelangsungan bank, yang disebabkan oleh berbagai faktor baik 

eksternal maupun internal. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan yang 

dilaporkan oleh bank tersebut memiliki kualitas yang baik, karena PP yang dilakukan oleh bank 

sejalan dengan KM yang dimiliki oleh bank tersebut. 

Terakhir, hasil pengujian hubungan KP terhadap PP menghasilkan hubungan positif 

dan signifikan. Artinya KP yang dimiliki oleh bank dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya 

PP yang akan dilakukan oleh bank. Pada beberapa penelitian telah dibuktikan bahwa adanya 



 

 

sebuah KP dapat memberikan keuntungan-keuntungan dan kerugian bagi bank-bank 

bersangkutan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis ingin mengajukan saran yang 

berkaitan dengan penelitian mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), kredit 

macet (KM), koneksi politik (KP) terhadap penghapusan pinjaman (PP). Pada penelitian 

selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini disaran untuk memoderasi variabel PPAP. 

Mengingat bahwa pada penelitian ini hasilnya adalah positif dan tidak signifikan maka, peneliti 

menganjurkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel moderasi. Hal tersebut 

berguna untuk melihat apakah setelah PPAP dimoderasi hasilnya bisa menjadi positif dan 

signifikan misalnya adalah dengan variabel koneksi politik. 

 



 

 

 


