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BAB V 

KESIMPULAN 

  

Bab V merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Di bagian ini 

dijelaskan tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan berdasarkan proses 

dan hasil penelitian yang telah dilakukan di bagian sebelumnya. 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan 

yang didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Di dalam kondisi dikenai kewajiban menyimpan dananya di Bank Indonesia, 

Bank umum tetap memperhatikan penyaluran dananya melalui kredit 

produktif yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah dana yang wajib 

dicadangkan. Hal ini terlihat dari hubungan positif namun tidak langsung 

GWM terhadap Kredit Produktif bank Umum. Artinya, ketika rasio GWM 

dinaikkan maka berdampak masuknya cadangan wajib di Bank Indonesia 

yang dampak dari cadangan wajib itu sendiri telah diantisipasi oleh 

perbankan dengan mencari dana sebanyak-banyaknya yang mana dana 

yang dimilikinya tersebut dapat digunakan untuk menambah kekayaan 

sekaligus menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi melalui 

penyaluran kredit berupa kredit produktif.  

2. Ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan bank umum untuk 

mencadangkan dananya ternyata tidak menimbulkan dampak negatif pada 

perekonomian. Hal ini terlihat dari hubungan antara GWM dan GDP yang 

tidak langsung dan nilainya positif. Hubungan antara GWM dengan GDP 

secara tidak langsung dan bernilai positif artinya ketika terjadi peningkatan
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pada rasio GWM, Bank Umum mengantisipasi kebijakan tersebut melalui 

pencarian dana sebanyak-banyaknya yang dapat digunakan oleh Bank 

Umum untuk menambah kekayaan sekaligus menjalankan fungsinya 

sebagai lembaga intermediasi melalui penyaluran kredit produktif. Dengan 

adanya peningkatan pada penyaluran kredit produktif, maka aktivitas sektor 

riil berkembang dan secara agregat dapat meningkatkan GDP. 

3. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, perubahan GWM 

yang ditunjukkan dengan peningkatan rasio GWM di Indonesia dalam kurun 

waktu 2003:1 hingga 2010:4 tidak berdampak negatif terhadap GDP sebagai 

output perekonomian. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan dengan 

temuan Loungani dan Rush (1995) di Amerika serikat pada tahun 1950:1 

hingga 1987:4 yang menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan reserve 

requirement maka berdampak pada penurunan kredit (C&I), Investasi, dan 

GNP (output perekonomian). 

5.2. Saran  

Setelah menyimpulkan hasil yang didapatkan dari pembahasan penelitian 

ini maka saran-saran berikut dapat menjadi masukan bagi pihak bank maupun 

pemerintah dan juga peneliti yang akan mengembangkan hasil temuan penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagi Bank Indonesia, adanya kebijakan GWM ternyata tidak menimbulkan 

hasil yang negatif terhadap perekonomian berdasarkan temuan penelitian ini. 

Namun, tambahan kebijakan untuk mendorong penyerapan dana yang ada di 

masyarakat amat diperlukan mengingat masih banyaknya sumber dana yang 

dapat diserap dari masyarakat. Hal ini untuk membantu Bank Umum dalam 

mengembangkan usahanya ketika dikenai kebijakan GWM. 
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2. Bagi Bank Umum, manajemen perbankan yang solid didukung dengan 

kemampuan yang handal amat diperlukan ketika Bank Umum dalam kondisi 

dikenai GWM. Hal ini ditekankan karena kebijakan GWM yang ada tidak 

hanya mensyaratkan untuk mencadangkan dana di Bank Indonesia 

berdasarkan dana yang dihimpun tetapi juga berdasarkan level LDR yang 

ditempuh. 

3. Bagi peneliti, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sedikit 

sehingga perlu ditambahkan jika akan melakukan penelitian guna 

mengembangkan temuan ini. Juga, perlu diperhatikan bahwa dalam 

penelitian ini terkena autokorelasi sehingga untuk analisisnya menggunakan 

metode Newey-West. Sampel yang digunakan juga sedikit sehingga perlu 

ditambahkan agar didapatkan hasil yang lebih sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


