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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2003 

sampai 2017 menunjukkan bahwa terdapat “Pengaruh PDB dan Suku Bunga 

Terhadap Jumlah Deposito Bank di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan 

analisis data time series, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Jumlah deposito dalam bentuk kuartal periode penelitian secara umum 

mengalami kenaikan, PDB mengalami kenaikan selama tahun 2003-

2017, dan suku bunga deposito mengalami fluktuasi. 

2. PDB berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito bank di Indonesia. 

Hal ini membuktikan bahwa PDB yang semakin meningkat dalam setiap 

tahunnya akan memberikan peningkatan pada konsumsi rumah tangga, 

pengeluaran pemerintah, dan masuknya modal asing kedalam negeri 

maka akan meningkatkan penghimpunan deposito berjangka. 

3. Suku bunga berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito bank di 

Indonesia. Hal ini membuktikan dengan semakin besarnya suku bunga 

deposito yang ada akan menjadi daya tarik serta meningkatkan minat 

deposan dalam mencari keuntungan, dengan begitu deposito yang dapat 

terhimpun akan samakin meningkat. 

4. Motif masyarakat dalam memegang uang  dapat terlihat yaitu berada 

pada tingkatan bertransaksi dan berjaga-jaga. Hal ini diperkuat dengan 
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5. hasil uji secara parsial yang menyatakan bahwa perubahan PDB 1 digit 

dapat menambah jumlah deposito sebesar 0.75% sedangkan perubahan 

suku bunga 1 digit hanya mampu meningkatkan deposito sebanyak 

0.38%. 

B. Implikasi  

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, implikasinya adalah 

sebagai berikut: 

1. Aturan kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan PDB 

disetiap sektor perekonomian akan membantu peningkatan deposito, 

seperti perbaikan infrastruktur yang dalam jangka panjang akan 

menarik para investor domestik dan  multinasional dalam berinvestasi 

yang kemudian akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, 

alangkah lebih baik jika setiap daerah mampu mandiri membangun 

perekonomian tanpa bergantung pada investasi asing misalnya saja 

mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah dengan 

mencanangkan pembagian kerja yang terstruktur dengan baik sehingga 

setiap daerah memiliki peluang masuk pasar yang lebih besar karena 

keragaman produk yang dimiliki, dengan peningkatan pendapatan 

diyakini akan menambah jumlah deposito bank di Indonesia.  
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2. Suku bunga  

Banyak masyarakat yang belum paham betul tentang prospek 

keuntungan yang didapat jika menabung dalam bentuk deposito, untuk 

itu fungsi bank dalam mengenalkan setiap produk dan besaran bunga 

yang didapat dalam berbagai kesempatan harus lebih ditingkatkan, 

karena suku bunga juga merupakan hasil dari permintaan dan 

penawaran dana dimasyarakat maka pemerintah harus mampu 

menstimulus perekonomian agar dalam kondisi yang tetap stabil, 

dengan menjaga tingkat inflasi dalam  

C. Saran  

1. Untuk meningkatkan jumlah deposito bank di Indonesia maka perlu ada 

usaha dari pemerintah untuk dapat meningkatkan PDB, karena 

pendapatan merupakan acuan kemampuan masyarakat dalam 

menyimpan uang di bank. 

2. Perlu adanya sosialisasi dari pihak perbankan kepada masyarakat yang 

kebanyakan masih awam mengenai bentuk-bentuk simpanan terutama 

deposito yang memiliki keuntungan bunga yang tinggi jika disbanding 

dengan produk perbankan lain. Kemudian diperlukan perhatian khusus 

dari pihak pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi sehingga 

dari lembaga perbankan dapat menentukan suku bunga yang stabil. 

 


