
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari penulisan dalam bab ini disampaikan beberapa

kesimpulan dan saran yang relevan bagi penelitian yang akan datang sesuai

dengan hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan.

6.1 Kesimpulan

1. Ada 3 jenis sumber-sumber dana bank yaitu dana yang bersumber dari

bank itu sendiri (dana pihak I), dana yang bersumber dari pihak luar (dana

pihak II), dan dana yang bersumber masyarakat luas (dana pihak III).

2. Dana yang bersumber dari masyarakat luas terdiri dari 3 jenis yaitu

simpanan  Tabungan, Deposito, dan Giro.

3. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas data, uji

asumsi klasik, uji asumsi klasik terbagi menjadi 3 yaitu autokorelasi,

multikolinearitas, heterokedastisitas dan pengujian hipotesis yang terbagi

menjadi analisis regresi linear berganda, uji F,  uji T dan Koefisien

Determinasi.

4. Untuk uji normalitas data dalam penelitian ini sudah terpenuhi, karena

dilihat dari normal probability plotnya data menyebar di sekitar garis

diagonal.

5. Uji asumsi klasik untuk autokorelasi diketahui nilai durbin-watson

variabel dependennya 1.083 berada diantara -2 sampai +2, bahwa regresi

ini baik dan bebas autokeralasi. Untuk multikolinearitas diperoleh nilai
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VIF 1,067<10 dan tolerance > 0,937, maka model regresi ini bebas dari

multikolinearitas. Sedangkan heterokedastisitas dilihat dari grafik scatter

plot bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada

sumbu Y  maka tidak terdapat heterokedastisitas.

6. Pengujian hipotesis secara simultan (uji F)  bahwa variabel independen

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Ini dilihat dari nilai F hitung (8,488)  > F tabel (3,159) dengan Sig.

(0,001) < 0,05.Untuk  pengujian hipotesis variabel secara parsial (Uji T)

Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana

masyarakat.hal ini tercermin dari  nilai -t hitung < -t tabel (-3,614 < -

2,002) dan Sig.(0,001) < 0,05. Ini berarti variabel tingkat suku bunga

berpengaruh signifikan terhadap berfluktuasi jumlah dana masyarakat.

Untuk Tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana

masyarakat. Hal ini tercemin dari nilai t hitung (1,011) < t tabel (2,014)

dan Sig.(0,316) > 0,05, ini berarti tingkat inflasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap berfluktuasinya jumlah dana masyarakat.

7. Berdasarkan hasil analisis Determinasi diperoleh nilai R menunjukkan

korelasi ganda antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan

pada model regresi diketahui nilai R sebesar 0,479. Artinya adalah bahwa

korelasi ganda antara variabel independen dengan variabel dependen

memiliki hubungan yang cukup berarti. Sedangkan nilai R Square sebesar

0,229. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen adalah sebesar 22,9%. Sedangkan sisanya
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77,1% dipengaruhi oleh variabel lain yan tidak dimasukkan dalam model

regresi ini.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran,

antara lain:

1. berdasarkan hasil dari uji (F) untuk tingkat suku bunga pada PT. Bank

Riau Kepri, Sebaiknya tingkat suku bunga yang diberikan oleh PT. Bank

Riau Kepri, hendaknya setiap tahun persentasenya lebih ditingkatkan,

sehingga masyarakat akan meningkatkan jumlah tabungannya.

2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk

menambahkan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi jumlah dana

masyarakat seperti kegiatan pemerintah di daerah, lokasi kantor bank,

berbagai jasa yang diberikan, bentuk fisik,  mutu pelayanan, bonafitas dan

reputasi bank, kepercayaan yang diperoleh baik dari nasabah maupun dari

pemerintah dan jumlah simpanan masyarakat tahun sebelumnya.
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