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BAB V 

 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah 

dilakukan oleh sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut 

: 

 

1. LDR, LAR, IPR, NPL, Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset 

(ROA) pada Bank Lokal Singapura pada periode 2004 sampai tahun 2013 

besarnya pengaruh adalah 36,9 persen sedangkan sisanya 63,1 persen 

dipengaruhi oleh variabel lain luar variabel penelitian. Dengan demikian berarti 

hipotesis pertama yang menduga bahwa LDR, LAR, IPR, NPL, Pertumbuhan 

Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap ROA pada Perbankan di Singapura dinyatakan dapat diterima 

atau terbukti.  

2. Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial mempunyai pengaruh positif yang 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada Perbankan di Singapura 

periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Besarnya LDR secara parsial 

terhadap ROA adalah sebesar 22,94 persen. Dengan demikian hipotesis kedua 

yang menyatakan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial mempunyai 
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pengaruh positif yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada 

Perbankan di singapura periode tahun  2004 sampai tahun 

2013 diterima atau terbukti.  

3. LAR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

LAR pada Perbankan di Singapura periode tahun 2004 sampai dengan tahun 

2013. Besarnya LAR secara parsial terhadap ROA adalah sebesar 0,50 persen. 

Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa LAR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA) 

pada Perbankan di singapura periode tahun  2004 sampai tahun 2013 ditolak atau 

tidak terbukti.  

4. IPR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

Retrun On Asset (ROA) pada Perbankan di Singapura periode tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2013. Besarnya IPR secara parsial terhadap ROA adalah sebesar 

1,93 persen. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa IPR 

secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Return On 

Asset (ROA) pada Perbankan di singapura 

periode tahun  2004 sampai tahun 2013 ditolak atau tidak terbukti.  

5. NPL secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

Retrun On Asset (ROA) pada Perbankan di Singapura periode tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2013. Besarnya NPL secara parsial terhadap ROA adalah sebesar 

0,1225 persen. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan bahwa NPL 

secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Return On 
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Asset (ROA) pada Perbankan di singapura periode tahun  2004 sampai tahun 

2013 ditolak atau tidak terbukti.  

6. Suku Bunga secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap Retrun On Asset (ROA) pada Perbankan di Singapura periode tahun 

2004 sampai dengan tahun 2013. Besarnya Suku Bunga secara parsial terhadap 

ROA adalah sebesar 3,46 persen. Dengan demikian hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa Suku Bunga secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada Perbankan di singapura periode 

tahun  2004 sampai tahun 2013 ditolak atau tidak terbukti.  

7. GDP secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

Retrun On Asset (ROA) pada Perbankan di Singapura periode tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2013. Besarnya GDP secara parsial terhadap ROA adalah sebesar 

0,18 persen. Dengan demikian hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa GDP 

secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Return On 

Asset (ROA) pada Perbankan di singapura periode tahun  2004 sampai tahun 

2013 ditolak atau tidak terbukti.  

8. Inflasi secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

Retrun On Asset (ROA) pada Perbankan di Singapura periode tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2013. Besarnya Inflasi secara parsial terhadap ROA adalah sebesar 

4,53 persen. Dengan demikian hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa 

Inflasi secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
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Return On Asset (ROA) pada Perbankan di singapura periode tahun  2004 sampai 

tahun 2013 diterima atau terbukti. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan terhadap Perbankan di Singapura memiliki 

beberapa keterbatasan, yakni : 

1. Objek penelitian ini hanya terbatas pada Perbankan di Singapura yang berada di 

luar Indonesia  yang masuk dalam sampel penelitian. 

2. Periode penelitian yang digunakan hanya 10 tahun mulai periode tahun 2004 

 sampai tahun 2013. 

3. Jumlah variabel yang diteliti khususnya untuk variabel bebas hanya meliputi : 

LDR, LAR, IPR, NPL, Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi  dan Inflasi. 

  

5.3 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan 

hasil penelitian : 

1. Bagi Perbankan di Singapura 

a. Terkait dengan rasio LDR sebaiknya khususnya Far Eastern Bank sebaiknya  

meningkatkan kemampuan memenuhi kewajiban pihak ketiga dengan 

menggunakan kredit yang diberikan. 
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b. Bank-bank Singapura diharapkan menekankan terkait dengan rasio LAR 

khususnya DBS bank dan Far Eastern Bank harus bisa meningkatkan total asset 

agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi. 

c. Terkait dengan variabel ROA khususnya exim bank harus bisa meningkatkan 

total asset untuk meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Bagi penelitian selanjutnya yang hendak mengambil tema penelitian sejenis dan 

ingin melanjutkan penelitian ini lebih lanjut, maka sebaiknya menambah periode 

penelitian yang lebih panjang. 

b. Pada penelitian ini peneliti menggunakan LDR, LAR, IPR, NPL, Pertumbuhan 

Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi. Untuk peneliti selanjutnya yang berencana 

melanjutkan penelitian ini sebaiknya menambah variabel lain selain yang 

digunakan pada penelitian ini, misal : PR, CR, CAR, NIM, IRR, PDN, ROE, 

guna memperoleh hasil penelitian yang lebih signifikan lagi. 
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