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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan terhadap data 

penelitian yang telah terkumpul yang kemudian diolah, mengenai pengaruh dari 

tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap profitabilitas bank pada 7 bank 

yang menjadi objek penelitian, maka penulis dapat mengembil beberapa 

kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 

identifikasi masalah yang menjadi acuan dasar dari maksud dan tujuan penelitian 

ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Loan to Deposit Ratio (LDR) mempunyai hubungan yang sangat kuat 

terhadap profitabilitas bank. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan 

koefisien korelasi dengan menggunakan analisis korelasi. Dari hasil 

perhitungan tersebut diperoleh nilai koefisien korelasi yang positif yaitu 

sebesar 0,818. Nilai korelasi positif berarti bahwa apabila Loan to Deposit 

Ratio (LDR) bank meningkat, maka Profitabilitas bank juga ikut 

meningkat. Sedangkan berdasarkan nilai interpretasi koefisien korelasi, 

nilai 0,818 menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat antara Loan 

to Deposit Ratio (LDR) dengan profitabilitas bank. 

2. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 66,98 

%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam menerangkan tingkat 

profitabilitas bank  adalah sebesar 66,98%, atau dengan kata lain tingkat 

Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh sebesar 66,98% terhadap 

tingkat profitabilitas bank. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 33,02% 

dipengaruhi oleh fakor-faktor lainnya yang tidak dibahas pada penelitian 

ini. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Bank 

Berikut adalah beberapa saran dari penulis berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan 

perbankan pada umumnya :  

1. Mengacu pada hasil penelitian, sebaiknya bank lebih meningkatkan lagi 

kualitas penyaluran kreditnya dengan lebih aktif menyalurkan dana kepada 

masyarakat sampai pada batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

sebesar 85%-110%. Hal ini disarankan oleh karena hasil yang dicapai oleh 

masing-masing bank masih di bawah standar tersebut. Beberapa cara yang 

dapat dilakukan adalah antara lain dengan mempermudah syarat pengajuan 

kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan pemberian pinjaman pada 

pengusaha. 

2. Untuk dapat meningkatkan profitabilitas bank, sebaiknya bank dapat 

membuat kebijakan operasi dan portfolio investasi yang baik, sehingga 

dapat menekan idle money yang ada pada bank. 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

masalah ini secara mendalam dengan cara-cara yang lebih fokus dan aplikatif. 

Pendalaman pada penelitian ini akan lebih akurat dan maksimal apabila sampel 

yang diambil diperluas, baik dari jenis-jenis bank maupun periode tahun-tahun 

yang diteliti. 


