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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan terhadap data penelitian yang

telah terkumpul untuk kemudian diolah mengenai pengaruh Loan to Deposit Ratio

(LDR) terhadap profitabilitas bank yang menggunakan indikator Return on Assets

(ROA) pada 15 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dapat diambil

beberapa hal sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada

identifikasi masalah.

5.1.1 Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) tahun 2004-2007

Rata-rata tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) selama 4 tahun (2004-2007)

adalah sebesar 68,8%, sementara itu rata-rata pertumbuhan Loan to Deposit Ratio

(LDR) selama 4 tahun (2004-2007) adalah sebesar 5,60%. Rata-rata tingkat Loan to

Deposit Ratio (LDR) ini masih dibawah angka ideal yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia (BI) yang berkisar antara 85%-110% yang berarti perbankan belum optimal

dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, hal ini terjadi karena adanya hambatan-

hambatan antara lain debitur tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank

karena usaha debitur memiliki resiko yang tinggi sehingga resiko kredit macet pun

tinggi.

5.1.2 Tingkat Return on Assets (ROA) Saat Ini

Rata-rata tingkat Return on Assets (ROA) selama 4 tahun (2004-2007) adalah

2,06%, sementara itu rata-rata pertumbuhan Return on Assets (ROA) selama 4 tahun

(2004-2007) adalah sebesar –0,90%. Rata-rata tingkat Return on Assets (ROA) sudah

berada pada kondisi yang optimal karena melebihi nilai Return on Assets (ROA) yang

ditetapkan menurut Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 1,15%.

5.1.3 Pengaruh Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap Return on Assets (ROA)
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Dari hasil analisis statistik menunjukan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,622,

artinya tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh sebesar 62,2% terhadap

profitabilitas (ROA) bank, sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pihak Perbankan

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka terdapat beberapa saran yang

diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian sebaiknya bank lebih meningkatkan lagi penyaluran

kredit kepada masyarakat sampai batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

(BI) sebesar 85%-110% karena tingkat rata-rata Loan to Deposit Ratio (LDR)

perbankan saat ini masih dibawah batas tersebut, sehingga dengan meningkatkan

penyaluran kredit masyarakat diharapkan kemampulabaan perbankan akan lebih

optimal

2. Bank harus tetap menjaga angka Return on Assets (ROA) diatas 1,15% karena

angka tersebut mengindikasikan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat

sehingga tidak akan mengurangi kepercayaan stakeholder.

5.2.2 Bagi Peneliti selanjutnya

1. Sebaiknya jumlah variabel independen yang pada penelitian ini hanya satu yaitu

Loan to Deposit Ratio (LDR), dapat ditambah seperti menambahkan Capital

Adequacy Ratio (CAR) sebagai variabel independen sehingga dapat memberikan

hasil yang lebih akurat terutama mengenai permodalan perbankan.

2. Jumlah sampel dapat diperluas untuk, baik dari jenis-jenis bank misalnya dengan

mengambil data bank-bank syariah maupun periode tahun-tahun yang diteliti.


