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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan  

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel biaya bunga, 

pendapatan bunga dan investasi pada aktiva tetap terhadap likuiditas dengan 

menggunakan pendekatan Loan to Deposit Ratio (LDR) baik secara simultan 

maupun parsial dengan sample bank umum yang go-public di BEJ pada tahun 

2005-2007. 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Dari tiga variabel yang diteliti yaitu biaya bunga, pendapatan bunga dan 

investasi pada aktiva tetap secara serentak (simultan) berpengaruh signifikan 

terhadap likuiditas (Loan to Deposit Ratio ) pada bank umum yang go public. 

Dengan uji parsial dari ketiga variabel yang diteliti, variabel-variabel yang 

mempengaruhi penurunan LDR bank umum adalah biaya bunga  dan investasi 

pada aktiva tetap. Sedangkan variabel yang mempengaruhi peningkatan LDR 

bank umum yang go public adalah pendapatan bunga. 

2. Diantara variabel bebas yang signifikan mempengaruhi likuiditas (Loan to 

Deposit Ratio ) pada bank umum yang go public yaitu biaya bunga, 

pendapatan bunga dan investasi pada aktiva tetap. Terbukti variabel 

pendapatan bunga mempunyai pengaruh yang paling bermakna (dominan) 



2 

terhadap likuiditas (Loan to Deposit Ratio ) pada bank umum yang go public 

dengan koefisien beta sebesar yaitu 1.160. 

5.2. Saran 

 

1.   Mengingat likuiditas merupakan salah satu indikator penilaian CAMEL 

(capital, asset, management, earning, liquidity). Dalam penilaian kesehatan 

bank, faktor likuiditas memiliki bobot 10% namun bukan berarti dianggap 

sepele sebab bila aspek ini tidak diantisipasi akan memperburuk image 

masyarakat terhadap kinerja bank yang bersangkutan. Untuk itu bank harus 

selalu memperhatikan dan mengelola tingkat likuiditasnya. Terlebih pada 

variabel pendapatan bunga yang menurut hasil penelitian merupakan variabel 

yang mempengaruhi penurunan likuiditas bank. Dalam melakukan ekspansi 

kredit, bank harus lebih berhati-hati agar tidak menyebabkan kredit macet 

yang nantinya akan berakibat pada menurunnya tingkat likuiditas bank. 

2.   Bagi investor maupun calon investor harus lebih cermat dalam mengambil 

keputusan investasi. Selain menggunakan analisa keuangan, investor juga 

harus melihat prospek dan kelanjutan bisnis yang bersangkutan dimasa depan. 

Likuiditas dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

berinvestasi. Penilaian kinerja dan prestasi bank jangan hanya terpaku pada 

internal bank tetapi juga eksternal bank yaitu penilaian pasar terhadap kondisi 

bank. 

3.   Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap penilaian kesehatan bank lainnya, misalnya dengan menambah alat 

ukur penilaian kesehatan yang lain serta memperluas sampel penelitian dengan 
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meneliti seluruh jenis bank yang go public di Bursa Efek Jakarta dan 

menambah rentang waktu (periode) penelitian. Peneliti yang tertarik untuk 

meneliti mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi likuiditas bank, 

disarankan untuk mengkaji konsistensi temuan ini dengan mengembangkan 

metodologi penelitiannya, variabel dan pengukuran variabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


