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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.2 Kesimpulan  

 Setelah penulis menganalisis dan membahas penelitian yang berhubungan 

dengan Pengaruh Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito 

Berjangka Waktu 1 Bulan Pada Bank bjb Dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan suku bunga rata-rata deposito pada Bank bjb dari tahun 

2007 sampai 2013 mengalami fluktuasi yang cenderung menurunan pada 

setiap tahunnya. suku bunga tertinggi terdapat pada tahun 2009 sebesar 

8,50% dengan Perkembangan tertinggi sebesar 0,96%. Suku bunga 

terendah terdapat pada tahun 2013 sebesar 5,46% dengan  perkembangan 

penurunan suku bunga sebesar 0.29%. Hal ini Bank bjb melakukan 

pemilihan strategi untuk menyeimbangkan struktur dana masyarakta 

dalam rangka menjaga biaya dana dalam koridor yang memberikan 

potensi peningkatan laba bersih (net interest margin). 

2. Perkembangan jumlah dana deposito berjangka waktu 1 bulan pada  

Bank bjb dari tahun 2007 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi 

cenderung meningkat, Jumlah dana deposito berjangka waktu 1 bulan  

tertinggi terdapat pada tahun 2011 sebesar Rp 13.552.009 (dalam jutaan 
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rupiah) pada tingkat bunga 6,66% dengan perkembangan sebesar 

10,74%. Jumlah dana deposito berjangka waktu 1 bulan terendah  

terdapat pada tahun 2007 sebesar Rp 3.405.621 (dalam jutaan rupiah) 

pada suku bunga 8,20% rata-rata jumlah dana deposito berjangka waktu 

1 bulan pertahun yaitu sebesar Rp 8.511.548,714 (dalam jutaan rupiah) 

dengan perkembangan cenderung meningkat sebesar 26,1%. 

3. Berdasarkan hasil pengujian SPSS 20, nilai koefisien determinasi yaitu 

sebesar 0,629 atau dapat dikatakan bahwa besarnya kontribusi suku 

bunga simpanan deposito berjangka terhadap jumlah dana deposito 

berjangka waktu 1 bulan adalah 62,9%. Sedangkan sisanya sebesar 

37,1% adalah faktor lain yang tidak termasuk dalam model yang diteliti.  

Berdasarkan uji t nilai koefisien regresi suku bunga sebesar -1,76 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,033 hal ini menunjukan bahwa suku bunga 

memiliki pengaruh yang negatif namun signifikan terhadap jumlah dana 

deposito berjangka waktu 1 bulan karena nilai  signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05 yaitu sebesar 0,033 hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karlina Masbar (2012:8) 

dalam jurnal nasioanal yang berjudul “Analisis Tingkat Suku Bunga 

Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada PD. BPR.Suramadu 

Kantor Kas Pasir Pengaraian” menyatakan bahwa tingkat suku bunga 

deposito terhadap jumlah dana deposito berjangka waktu 1 bulan 

berpengaruh secara signifikan. 
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5.2 Saran  

 Deposito merupakan sumber dana pinjaman terbesar kebanyakan Bank, 

maka kemampuan Bank dalam menyalurkan kredit serta investasi surat berharga, 

dipengaruhi kemampuan Bank dalam menghimpun deposito. Oleh karena itu, 

sebagai masukan, penulis mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat 

bermanfaat dan berguna bagi PT. Bank bjb, Tbk. Adapun saran sebagai berikut: 

1. Kebijakan pricing  yang lebih kompetitif agar nasabah maupun calon 

nasabah tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito 

berjangka, khususnya deposito berjagka waktu 1 bulan. 

2. Pihak Bank bjb diharapkan lebih banyak lagi menawarkan berbagai 

fasilitas dan keuntungan yang akan didapat dari deposito  berjangka 

agar jumlah dana deposito berjangka waktu 1 bulan  atau jangka waktu 

lainnya yang dihimpun akan terus meningkat tanpa mengurangi laba 

yang didapat. 

3. Pengaruh suku bunga terhadap jumlah dana deposito berjangka waktu 1 

bulan pengaruhnya kuat, maka pihak bank dalam menentukan suku 

bunga harus hati-hati agar jumlah dana yang berhasil dihimpun banyak 

dan peneliti lain diharapkan bisa meneliti beberapa variabel yang 

diduga sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah dana deposito 

berjangka waktu 1 bulan. 
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