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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Variabel GDPK, Pertumbuhan Surat Berharga, Penempatan Bank Lain, 

Pertumbuhan Kredit, dan BI rate secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan BOPO pada Bank Pembangunan 

Daerah periode 2010 triwulan satu sampai dengan 2013 triwulan empat.  

2. Variabel GDPK secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan BOPO pada Bank Pembangunan Daerah periode 2010 triwulan 

satu sampai dengan 2013 triwulan empat. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa GDPK secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan BOPO adalah tidak 

dapat diterima atau ditolak. 

3. Variabel pertumbuhan surat berharga secara parsial memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap pertumbuhan BOPO pada Bank Pembangunan 

Daerah periode 2010 triwulan satu sampai dengan 2013 triwulan empat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan surat berharga secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap pertumbuhan BOPO adalah tidak dapat diterima atau 

ditolak. 
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4. Variabel pertumbuhan penempatan pada bank lain secara parsial memiliki 

pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan BOPO pada 

Bank Pembangunan Daerah periode 2010 triwulan satu sampai dengan 2013 

triwulan empat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan penempatan pada bank lain secara parsial 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan BOPO  

adalah dapat diterima. 

5. Variabel pertumbuhan kredit secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan BOPO pada Bank Pembangunan 

Daerah periode 2010 triwulan satu sampai dengan 2013 triwulan empat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan kredit secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap pertumbuhan BOPO adalah diterima. 

6. Variabel BI rate secara parsial memiliki pengaruh negatif  signifikan terhadap 

BOPO pada Bank Pembangunan Daerah periode 2010 triwulan satu sampai 

dengan 2013 triwulan empat. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa variabel BI rate memiliki pengaruh negatif yang signifikan dapat 

diterima. 

 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini, disadari bahwa masih terdapat 

beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Bank yang menjadi objek penelitian hanya meliputi Bank Pembangunan 

Daerah. 
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2. Jangka waktu periode penelitian yang digunakan hanya terbatas pada 

periode 2010 triwulan dua sampai dengan 2013 triwulan empat. 

3. Jumlah komponen indikator keuangan yang dikaji dalam penelitian ini 

hanya mencakup pertumbuhan giro, tabungan, deposito, penempatan pada 

bank lain, pertumbuhan surat berharga, pertumbuhan kredit dan BI rate. 

4. Fluktuasi pada periode-periode tertentu. 

 

5.3 Saran 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah disimpulkan masih terdapat 

banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu penulis menyampaikan beberapa 

saran yang diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan 

dengan hasil penelitian, diantaranya adalah : 

Bagi Bank Pembangunan Daerah : 

Penggunaan dana dari yang dihimpun terutama bunga tabungan agar lebih di 

efisiensikan sehingga lebih profit. 

1. Untuk variabel dana pihak ketiga yang memberikan kontribusi paling 

dominan sebesar 445,78 persen lebih tinggi dibandingkan dengan variabel 

bebas lainnya. Disarankan untuk bank pembangunan daerah yang menjadi 

sampel penelitian sebaiknya perlu ditingkatkan lagi. Khususnya untuk 

Bank Pembangunan Daerah Maluku yang memiliki rata-rata dana pihak 

ketiga terendah sebesar 0,16 persen, dibandingkan dengan Bank 

Pembangunan Derah DKI sebesar 1,61 persen, Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Barat sebesar 2,41 persen, dibandingkan dengan Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebesar 4,23 persen, dan yang 
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paling tertinggi adalah Bank Pembangunan Derah Jawa Timur sebesar 

33,74 persen. 

2. Untuk variabel posisi surat berharga yang memberikan kontribusi paling 

dominan sebesar 666,00 persen lebih tinggi dibandingkan dengan variabel 

bebas lainnya. Disarankan untuk bank pembangunan daerah yang menjadi 

sampel penelitian sebaiknya perlu ditingkatkan lagi. Khususnya untuk 

Bank Pembangunan Daerah Maluku yang memiliki rata-rata terendah 

sebesar 493,55 persen, dibandingkan dengan Bank Pembangunan Derah 

Kalimantan Barat sebesar 529,74 persen, Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Timur sebesar 602,22 persen, dibandingkan dengan Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar 612,27 persen, dan yang paling 

tertinggi adalah Bank Pembangunan Derah DKI sebesar 633,56 persen. 

3. Untuk variabel penempatan pada bank lain yang memberikan kontribusi 

paling dominan sebesar 693,67 persen lebih tinggi dibandingkan dengan 

variabel bebas lainnya. Disarankan untuk bank pembangunan daerah yang 

menjadi sampel penelitian sebaiknya perlu ditingkatkan lagi. Khususnya 

untuk Bank Pembangunan Daerah Maluku yang memiliki rata-rata 

terendah sebesar 5,60 persen, dibandingkan dengan Bank Pembangunan 

Derah Kalimantan Barat sebesar 6,13 persen, Bank Pembangunan Daerah 

Kalimantan Timur sebesar 6,21 persen, dibandingkan dengan Bank 

Pembangunan Daerah DKI sebesar 6,27 persen, dan yang paling tertinggi 

adalah Bank Pembangunan Derah Jawa Timur sebesar 6,13 persen. 

4. Untuk variabel kredit yang memberikan kontribusi paling dominan sebesar 

60,65 persen lebih tinggi dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. 
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Disarankan untuk bank pembangunan daerah yang menjadi sampel 

penelitian sebaiknya perlu ditingkatkan lagi. Khususnya untuk Bank 

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang memiliki rata-rata terendah 

sebesar -0,38 persen, dibandingkan dengan Bank Pembangunan Derah 

Maluku sebesar -2,06 persen, Bank Pembangunan Daerah DKI sebesar 

2,75 persen, dibandingkan dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan 

Timur sebesar 9,57 persen, dan yang paling tertinggi adalah Bank 

Pembangunan Derah Jawa Timur sebesar 22,50 persen. 

5. Untuk variabel bi rate yang memberikan kontribusi paling dominan 

sebesar 6,92 persen lebih tinggi dibandingkan dengan variabel bebas 

lainnya. Disarankan untuk bank pembangunan daerah yang menjadi 

sampel penelitian sebaiknya perlu ditingkatkan lagi. Khususnya pada 

periode 2012 yang memiliki rata-rata terendah sebesar 5,75 persen, 

dibandingkan pada periode sebesar 6,92 persen. 

6. Untuk variabel bopo yang memberikan kontribusi paling dominan sebesar 

85,68 persen lebih tinggi dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. 

Disarankan untuk bank pembangunan daerah yang menjadi sampel 

penelitian sebaiknya perlu ditingkatkan lagi. Khususnya untuk Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur yang memiliki rata-rata terendah 

sebesar 62,43 persen, dibandingkan dengan Bank Pembangunan Derah 

Kalimantan Barat sebesar 68,18 persen, Bank Pembangunan Daerah 

Maluku sebesar 70,89 persen, dibandingkan dengan Bank Pembangunan 

Daerah Kalimantan Timur sebesar 71,61 persen, dan yang paling tertinggi 

adalah Bank Pembangunan Derah DKI sebesar 79,51 persen. 
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Bagi Peneliti Selanjutnya : 

a. Sebaiknya peneliti selanjutnya tidak menggunakan Bank Pembangunan 

daerah, karena terdapat fluktuasi-fluktuasi pada periode tertentu sehingga 

dana yang digunakan terlalu fluktuatif 

b. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, sebaiknya 

juga meneliti tingkat pertumbuhan produk bank yang lebih kompleks dari 

variabel-variabel yang dicantumkan dalam penelitian ini. Selain itu dapat 

juga untuk lebih memperbanyak periode penelitian dan jumlah bank yang 

menjadi objek penelitian dapat juga diperluas. Sehingga hasil yang 

diharapkan signifikan terhadap variabel pertumbuhan BOPO sesuai 

dengan hipotesis penelitian yang telah dicantumkan 
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