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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) dan 

suku bunga deposito terhadap profitabilitas bank BUMN periode triwulan pertama 

2009 sampai dengan triwulan keempat 2013. Analisis dilakukan menggunaan 

analisis regresi data panel dengan program Eviews Ver.7.0.  Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan 

sebagai berikut: 

1. Perkembangan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank BUMN periode 

triwulan pertama 2009 sampai dengan triwulan keempat 2013 

berfluktuatif. Ada kecenderungan peningkatan LDR di tahun 2013 bila 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

2. Perkembangan suku bunga deposito pada bank BUMN periode triwulan 

pertama 2009 sampai dengan triwulan keempat 2013 berfluktuatif. Ada 

kecenderungan penurunan suku bunga deposito di tahun 2013 bila 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank dan suku bunga deposito 

berpengaruh negatif pula terhadap profitabilitas bank. Secara simultan, 

hasil pengujian menunjukan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) dan suku 

bunga deposito berpengaruh terhadap profitabilitas bank.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai 

berikut : 

1. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian yang sejenis 

disarankan untuk mengkaji kualitas Loan to Deposit Ratio, suku bunga 

deposito dan Return on Assets. Disarankan juga untuk menambahkan 

variabel independen lain baik faktor internal, seperti Non Performing Loan 

(NPL), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO) dan Net 

Interset Margin (NIM), maupun eksternal, seperti inflasi dan BI rate, agar 

dapat memberikan hasil yang lebih tepat, akurat dan dapat 

memberikan gambaran apakah hasil yang diperoleh konsisten 

dengan penelitian-penelitian terdahulu. 

2. Untuk Perbankan  

Bank diharapkan memperhatikan penetapan tingkat suku bunga simpanan 

khususnya deposito agar dapat meningkatkan kinerja keuangan bank 

dalam menghasilkan laba. Dalam hal ekspansi kredit, bank harus 

memperhatikan kualitas kredit yang diberikan kepada nasabah agar risiko 

kredit dapat diminimalisasi sehingga perolehan laba dapat maksimal. 

 


