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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan  data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah 

mengenai analisis pengaruh cost of fund giro, tabungan dan deposito terhadap 

rentabilitas pada perbankan persero BUMN periode 2005-2011, maka penulis 

dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang 

terdapat dalam  rumusan masalah yang menjadi acuan dari tujuan dan 

manfaat penelitian ini, antara lain sebagai berkut : 

1.   Biaya dana deposito adalah  tertinggi selama periode 2005-2011 pada 

Bank Persero BUMN sedangkan tertinggi selanjutnya biaya dana 

tabungan dan terendah biaya dana giro.  Perkembangan biaya dana 

deposito yang semakin meningkat itu menunjukkan bahwa semakin 

besar atau mahal suku bunga yang dibebankan maka semakin tinggi 

biaya dananya. Sesuai teori yang ada, pendapat Kasmir “teori biaya 

dana semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, 

semakin tinggi pula biaya dananya dan sebaliknya”.  

2.   Dalam pengujian secara parsial yaitu menggunakan  perhitungan  fungsi 

korelasi kanonik, variabel biaya dana (cost of fund) giro, cost of fund 

tabungan, dan cost of fund deposito secara signifikan berpengaruh 

terhadap ROA  saja dan ada yang  menunjukkan hubungan terbalik 
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pada rentabilitas ROA yaitu cost of fund deposito, hubungan semacam 

ini adalah tinggi. sedangkan ICR dan NPM tidak signifikan. 

3. Dalam pengujian secara simultan, variabel-variabel independen yang 

ada secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal 

itu ditunjukkan  melalui analisis kanonikal dengan perhitungan empat 

prosedur dari Pillais, Hotellings, Wilks, dan Roys, diperoleh angka 

singnifikansi 0,000 < 0,05. Demikian pada penelitian ini seluruh 

variabel independen biaya dana secara simultan memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap perubahan rentabilitas ROA, ICR dan NPM pada 

Bank Persero BUMN. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

yaitu biaya dana (cost of fund) giro, tabungan dan deposito memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap rentabilitas Bank Persero BUMN. 

4.  Berdasarkan perhitungan kanonikal loading terdapat satu variabel yang 

paling dominan  mempengaruhi rentabilitas  yaitu X2 (COF Tabungan). 

Tanda positif pada variabel COF Tabungan berarti semakin tinggi biaya 

dana (COF) tabungan  maka semakin tinggi ROA Bank. Dibuktikan 

dengan angka canonical loading lebih dari 0.5 (batas kekuatan korelasi) 

pada fungsi 1 dimiliki oleh X2 (0.777). 

5.2 Saran 

 1. Penulis menyarankan agar bank lebih menigkatkan  kegiatan 

penghimpunan dana pada jenis simpanan giro dan tabungan karena 

keduanya tergolong dana murah sehingga bank hanya menangung 

beban biaya dana bank yang sedikit untuk mendapatkan dana yang 
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cukup besar untuk disalurkan lagi kepada masyarakat sebagai kredit. 

Tetapi tetap juga meningkatkan penghimpunan dana deposito sehingga 

dapat meningkatkan rentabilitas pada bank. 

 2.  Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan analisis korelasi kanonikal 

diharapkan memperbesar ukuran sampel, serta dapat menambah  

referensi tentang pengaruh biaya dana terhadap rentabilitas pada bank. 

 


