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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suku bunga SBI, inflasi 

dan LDR terhadap suku bunga deposito. Pada penelitian ini data yang digunakan 

merupakan data time series dari tahun 2011-2014 dengan data sampel bulanan, 

maka jumlah data penelitian adalah sebanyak 48.  

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebegai berikut: 

1. Suku bunga SBI berpengaruh terhadap suku bunga deposito. Jika suku 

bunga SBI meningkat juga akan meningkatkan suku bunga deposito, 

hal ini disebabkan karena dengan adanya suku bunga SBI Bank 

Indonesia dapat menjaga suku bunga wajar dan stabil. 

2. Inflasi berpengaruh terhadap suku bunga deposito. Jika inflasi menurun 

maka akan meningkatkan suku bunga deposito dan sebaliknya jika 

inflasi meningkat maka akan menurunkan suku bunga deposito, hal ini 

disebabkan karena kesenjangan kebijakan pemerintah dengan respon 

perbankan. Dalam menentukan suku bunga deposito perbankan tidak 

hanya melihat inflasi tetapi juga faktor lain seperti bunga pada bank 

lainnya, karena perbankan dapat berlomba suku bunga deposito dengan 

kebijakan perbankan masing-masing. 
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3. Likuiditas berpengaruh terhadap suku bunga deposito. Jika likuditas 

perbankan dalam hal ini adalah LDR meningkat maka akan 

meningkatkan suku bunga deposito, hal ini disebabkan oleh rasio LDR 

yang semakin tinggi maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank 

tersebut karena jumlah dana yang diperlukan semakin besar. Sehingga 

peningkatan LDR akan meningkatkan suku bunga deposito karena bank 

bank berusaha untuk mendapatkan dana dari masyarakat. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain: 

1. Penelitian ini menunjukan bahwa suku bunga SBI, inflasi dan likuiditas 

berpengaruh terhadap suku bunga deposito. Hal ini menunjukan bahwa 

pihak bank dalam menentukan suku bunga deposito tidak hanya melihat 

kondisi likuditas bank tersebut namun juga melihat keadaan 

perekonomian indonesia. Suku bunga SBI berpengaruh karena manjadi 

acuan bagi bank untuk menentukan suku bunga agar dapat bersaing 

dengan perbankan lain. Inflasi berpengaruh karena kenaikan inflasi 

akan disikapi oleh pemerintah dengan meningkatkan suku bunga, 

namun hal tersebut seringkali terdapat kesenjangan antara respon 

perbankan dan kebijakan pemerintah. Likuditas berpengaruh karena 

LDR yang semakin tinggi maka semakin rendah kemampuan likuditas 

bank tersebut, maka dari itu suku bunga deposito ditingkatkan untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat. 
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2. Manfaat suku bunga deposito untuk nasabah yaitu sebagai salah satu 

cara investasi aman artinya  keamanan deposito berjangka ini dijamin 

oleh pemerintah. Dengan mendepositkan uangnya di bank nasabah 

dapat mengontrol uang pokoknya.  

3. Manfaat suku bunga deposito bagi perbankan yaitu sebagai salah satu 

sumber utama modal bank dan membantu menjaga posisi likuiditas 

bank. Bank akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat 

memberikan lebih banyak pinjaman kepada mereka yang 

membutuhkan. 

4. Penelitian ini telah menganalisis bahwa suku bunga deposito pada 

BUSN Devisa tidak hanya dipengaruhi oleh suku bunga SBI, inflasi 

dan likuditas, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

lainnya misalnya seperti CAR, BOPO, dan lain-lain. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka 

terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu: 

1. Sampel dalam penelitian ini hanya Bank Umum Swasta Nasional 

(BUSN) Devisa. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih 

memperluas sampel tidak hanya BUSN Devisa tetapi juga Bank Umum 

atau seluruh bank agar lebih mengetahui hal-hal yang mempengaruhi 

suku bunga deposito. 



 

 

76 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode yang 

berbeda agar hasil penelitian lebih mencerminkan keadaan sebenarnya.  

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa suku bunga SBI, inflasi dan 

likuditas berpengaruh terhadap suku bunga deposito. Dalam penelitian 

ini terdapat beberapa faktor eksternal, penentuan suku bunga deposito 

juga dapat dilihat dari faktor internal. Bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

suku bunga deposito seperti CAR, ROA, BOPO dan keadaan perbankan 

lainnya.  


