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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan setelah diadakan pengujian hipotesis 

terhadap pemasalahan yang ada pada skripsi ini, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh signifikan dan positif secara langsung inflasi terhadap 

suku bunga SBI. Hal tersebut terjadi karena Suku Bunga SBI merupakan 

suatu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk 

mengontrol laju inflasi, sehingga disaat inflasi semakin tinggi maka 

peningkatan tersebut akan diikuti dengan peningkatan Suku Bunga SBI. 

Dan sebaliknya penurunan inflasi akan diikuti juga dengan  penurunan 

Suku Bunga SBI .  

2. Terdapat pengaruh tidak signifikan dan negatif secara langsung Inflasi 

terhadap likuiditas. Hal tersebut karena secara rata-rata inflasi yang terjadi 

selama periode penelitian tidak terlalu tinggi sehingga peningkatan inflasi 

tersebut tidak terlalu mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung, 

sehingga inflasi selama periode penelitian secara langsung tidak 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan dan penurunan likuiditas 

bank.  

3. Terdapat pengaruh tidak signifikan dan positif secara langsung Suku 

Bunga SBI terhadap Likuiditas Perbankan. Hal tersebut terjadi karena 

penigkatan ataupun penurunan tingkat Suku Bunga SBI selama periode 
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peneltian tidak terlalu besar, sehingga perubahan tingkat Suku Bunga SBI 

tersebut tidak terlalu mempengaruhi keinginan masyarakat untuk 

menyimpan ataupun mengurangi kreditnya di bank. Sehingga secara 

langsung likuiditas bank secara langsung tidak signifikan dipengaruhi oleh 

Suku Bunga SBI. 

5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang diajukan penulis dari penelitian yang telah 

dilakukan tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis penelitian yang diperoleh ternyata Inflasi dan Suku 

Bunga SBI secara langsung mempunyai pengaruh tidak signifikan  

terhadap Likuiditas Perbankan. Oleh karena itu perusahaan perbankan 

sebaiknya lebih fokus terhadap masalah internal perusahaan dalam 

mengelola likuiditasnya. Dan dalam penyaluran kredit, hendaknya bank 

lebih meningkatkan kehati-hatian terhadap pemberian kredit-kredit  

kepada masyarakat agar dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kredit 

macet, sehingga likuiditasnya tetap terjaga dan sesuai dengan standar 

ketentuan tingkat Likuiditas suatu bank yang diterapkan Bank Indonesia. 

2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan  faktor internal 

perusahaan dalam meneliti tingkat Likuiditas Bank dengan menggunakan 

rasio keuangan lainnya.  

 


