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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini menguji pengaruh tingkat suku bunga dan down payment 

terhadap tingkat penjualan kredit sepeda motor dibeberapa perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Berdasarkan analisis data, pengujian data, dan pembahasan yang telah 

dikemukakan maka dapat dilihat simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian secara parsial atau uji t, tingkat suku bunga berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat penjualan kredit dengan hasil 

signifikansi .000 < 0,05 dan nilai        >        -4,246 > -2,035 di 

beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Hasil pengujian secara parsial atau uji t, down payment berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat penjualan kredit dengan hasil signifikansi .000 

< 0,05 dan nilai         6,389 > 2,035 di beberapa perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Hasil Pengujian secara simultan atau uji F, tingkat suku bunga dan down 

payment terhadap tingkat penjualan kredit berpengaruh signifikan dengan 

nilai         >        yaitu 25,333 > 3,28 dan nilai signifikansi (Sig.) .000 

< 0,05 di beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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5.2 Saran  

 Selain mencoba menarik simpulan, penulis juga memberikan saran-saran 

yang mungkin berguna bagi perusahaan: 

 Adapun saran-saran yang penulis kemukakan diantaranya yaitu: 

1. Perusahaan harus memperhatikan setiap komponen yang ada dalam 

penjualan kredit tersebut jika ingin menarik konsumen dan penjualan 

kredit yang semakin meningkat.  

2. Penetapan down payment yang telah ditentukan oleh kebijakan pemerintah 

dimana dari 10% sampai dengan 25% dari harga penjualan serta diikuti 

dengan tingkat suku bunga bank hendaknya dilaksanakan, guna 

mengurangi terjadinya tunggakan angsuran konsumen. 

3. Untuk besaran nilai tingkat suku bunga kredit sebaiknya ditinjau ulang 

agar tujuan untuk mengurangi atau menambah tingkat penjualan kredit 

kendaraan bermotor dapat berpengaruh secara signifikan namun tetap 

memperhitungkan kredit konsumsi yang lain. 

4. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel-

variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian. Sehingga 

diharapkan akan memperoleh hasil yang lebih baik untuk penelitian yang 

akan datang. 

 


