
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian yang telah iuraikan 

peneliti mengenai tingkat suku bunga, lokasi dan pelayanan terhadap permintaan 

kredi pada BPR di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam permintaan kredit pada 

BPR di Kota Payumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, pertimbangan 

terhadap pengaruh  tingkat suku bunga lokasi dan pelayanan. 

2. Secara parsial, bahwa tidak ada satupun dari kategori pertanyaan untuk 

tingkat suku bunga, pelayanan dan lokasi yang mempengaruhi  permintaan 

kredit pada BPR di Kota Payakumbuh secara signifikan. 

3. Secara simultan, bahwa secara signifikan kategori pertanyaan untuk 

tingkat suku bunga, pelayanan dan lokasi merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan kredit pada BPR di Kota Payakumbuh. 

6.2 Rekomendasi 

Pada penelitian ini rekomendasi yang dapat diberikan untuk BPR setelah 

penyebaran kuisioner kepada renponden yaitu nasabah BPR di Kota Payakumbuh 

adalah pihak perbankan dari BPR agar dapat menjelaskan tentang tingkat suku 

bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan bagi nasabah yang belum 

mengetahuinya, untuk lokasi nasabah berharap agar lapangan parkir dapat 

diperbesar supaya mempermudah nasabah dalam meletakkan kendraan,  untuk 

pelayanan nasabah berharap agar pihak BPR lebih baik dalam melayani nasabah 



 

 

sesuai dengan kebutuhan seperti kebutuhan akan informasi, sikap empati daari 

karyawan terhadap nasabah, sikap keramah tamahan karyawan kepada nasabah 

dan hal lain yang berkaitan dengan itu. 

6.3 Keterbatasan Studi 

Pada penelitian ini keterbatasan studi yang dialami adalah pencarian 

sumber-sumber reverensi untuk menjadi acuan dalam penulisan pada penelitian 

ini, karena untuk variabel yang dipakai pada penelitian ini jurnal yang khusus  

untuk program studi ekonomi pembangunan susah di dapat sehingga 

memperlambat penelitian. Selain itu faktor yang menjadi keterbatasan studi dalam 

penelitian ini adalah pembuatan kuisioner yang benar-benar sesuai dengan 

informasi yang diperlukan untuk penulisan. Serta hal lain yang mempengaruhi 

keterbatasan studi adalah penyebaran kuisioner kepada nasabah BPR yang pernah 

melakukan pinjaman kredit, dimana peneliti harus mencari respinden yang telah 

pernah melakukan pinjaman tersebut sehingga dapat memudahkan perolehan 

informasi yang dapat menunjang penelitan. 

 

6.4 Tindak Lanjut 

Pada penelitian ini tindak lanjut yang diharapkan untuk kedepannya adalah: 

1. BPR di Kota  Payakumbuh dapat memberikan informasi tentang 

tingkat suku bunga kepada nasabah baru atau nasabah yang belum 

mengetahui tentang tingkat suku bunga baik pinjaman maupun 

simpanan. Selain itu BPR hendaknya memberikan pelayanan yang 

lebih baik dan melihat lokasi tempat BPR didirikan apakah strategi 

atau tidak. 



 

 

2. Masyarakat harus lebih bijak dalam melakukan permintaan kredit 

terhadap suatu bank sehingga dapat menjadikan sarana untuk 

menambah penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan 

3. Bagi para peneliti selnjutnya hendaknya dapat melengkapi dan 

menyempurnakan penelitian ini dengan data dan informasi terbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


