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ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BERJANGKA PADA 

BANK UMUM DI INDONESIA 
 

Oleh : 
Elin Dania 

ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui likuiditas bank, kurs 
valuta asing, tingkat inflasi dan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap tingkat 
suku bunga deposito berjangka pada bank umum dan untuk mengetahui faktor 
uang paling dominan pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga deposito 
berjangka pada bank umum. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan kurun waktu lima belas 
tahun (1995-2009), dimana data tersebut diperoleh dari Bank Indonesia Jawa 
Timur. Model analisis ini menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 
penelitian secara simultan diperoleh Fhitung sebesar 5,551 > Ftabel sebesar 3,48 
maka H0 ditolak dan Hi diterima. Sedangkan uji pengaruh masing-masing variabel 
bebas secara parsial terhadap variabel terikat digunakan uji t, yaitu variabel 
likuiditas bank thitung sebesar -0,620 < ttabel sebesar 2,228 yang berarti secara 
parsial likuiditas bank (X1) tidak berpengaruh secara nyata negatif terhadap 
tingkat suku bunga deposito pada bank umum di Indonesia (Y). Variabel kurs 
valuta asing (X2) thitung sebesar 0,316 < ttabel sebesar 2,228 yang berarti secara 
parsial kurs rupiah terhadap US$ (X2) tidak berpengaruh secara nyata terhadap 
tingkat suku bunga deposito pada bank umum di Indonesia (Y). Variabel tingkat 
inflasi (X3) thitung sebesar 2,412 > ttabel sebesar 2,228 yang berarti secara parsial 
tingkat inflasi (X3) berpengaruh positif terhadap tingkat suku bunga deposito pada 
bank umum di Indonesia (Y). Variabel jumlah uang beredar (X4) thitung sebesar -
0,778 < ttabel sebesar 2,228 yang berarti secara parsial jumlah uang beredar (X4) 
tidak berpengaruh secara nyata negatif terhadap tingkat suku bunga deposito pada 
bank umum di Indonesia (Y). 
 Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang dilakukan, maka 
diketahui bahwa likuiditas bank (X1), kurs valuta asing (X2), tingkat inflasi (X3), 
dan jumlah uang deredar (X4) berpengaruh secara nyata terhadap tingkat suku 
bunga deposito pada bank umum di Indonesia (Y). Dan dari semua variabel bebas 
yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah tingkat inflasi (X3). 
 
Kata Kunci : Likuiditas Bank, Kurs valuta Asing, Tingkat Inflasi, Jumlah 

Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga Deposito. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dewasa ini pembangunan di Indonesia dalam pelaksanaannya lebih 

mengarah kepada kestabilan  perekonomian bangsa. Seperti diketahui pada 

pertengahan tahun 1997 bangsa indonesia mengalami krisis moneter 

sehingga menyebabkan ketidakseimbangan faktor-faktor ekonomi dan hal 

ini juga berdampak luas pada seluruh sendi perekonomian dan tatanan 

kehidupan termasuk perbankan di Indonesia. Kendala tersebut menjadi 

salah satu penyebab semakin terbatasnya dana pemerintah untuk 

pembangunan.  (Muslicah, 2001 : 1) 

Pelaksanaan pembangunan Indonesia khususnya dalam bidang 

ekonomi diharapkan akan membawa hasil yang nantinya dapat 

mensejahterakan masyarakat Indonesia. Maka dalam hal ini diperlukan 

adanya pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang 

tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan sebaik mungkin. 

Lembaga-lembaga perekonomian bahu membahu dalam mengelola dan 

menggerakkan seluruh potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil 

guna secara optimal. (Wijaya, 1998:32) 

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang 

memegang perananan penting bagi kelancaran arus dana pembangunan 
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terutama sekali dalam membiayai berbagai aktifitas yang berhubungan 

dengan uang selain itu lembaga perbankan mempunyai peranan yang 

sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. 

Bank sebagai lembaga keuangan, memiliki usaha pokok yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk jangka tertentu 

secara efektif dan efesien. Sebagai lembaga keuangan bank sangat 

dibutuhkan masyarakt karena itu pengaturan gerak langka perbankan 

sangat erat kaitanya dengan kebijaksanaan moneter  pemerintah 

sebagaimana erat kaitannya bank dengan uang. Dengan kebijaksanaan 

moneter pemerintah dapat mempengaruhi penetapan tingkat suku bunga 

bank meskipun tidak secara langsung ikut menetapkan besar kecilnya suku 

bunga bank tersebut. (Suyatno, 2001: 23) 

Sejalan dengan cepatnya proses pembangunan nasional perbankan 

Indonesia. Akhir-akhir ini telah mengalami perkembangan yang pesat 

yaitu dengan dihasilkannya jumlah produk-produk perbankan seperti giro, 

tabungan, deposito dan sebagainnya. 

Menabung atau investasi di sektor perbankan merupakan 

pengetahuan yang di miliki hampir oleh semua kalangan masyarakat. 

Sektor perbankan sampai menjadi idola dan pilihan masyarakat untuk 

menyimpan dana serta investasi untuk tujuan masa depan. Tapi begitu 

krisis melanda indonesia sektor perbankan terkena dampak yang sangat 

kronis. Selama masa krisis banyak bank yang terkena likuidasi. Sampai 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



3 
 

saat ini sektor ini belum kembali pulih seperti sebelumnya dengan melihat 

serta mempelajari kembali berbagai produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

sector perbankan menjadi sangat dibutuhkan. 

Efek dari kebijaksanaan tersebut bank-bank swasta maupun 

pemerintah menaikkan suku bunga. Tentunya keadaan ini bukan gejala 

yang baik bagi perekonomian dalam negeri. Upaya pemerintah dalam 

mengurangi jumlah uang beredar melalui kebijaksanaan moneter dengan 

menaikkan tingkat bunga sejalan dengan likuidity theory dari Keynes yang 

menjelaskan tentang hubungan antara jumlah uang beredar dengan tingkat 

bunga adalah arah yang berlawanan atau dengan perkataan lain jika jumlah 

uang beredar turun, ceteris paribus, tingkat bunga naik dan sebaliknya. 

Adapun kondisi tingkat bunga di Indonesia tinggi atau rendahnya 

tidak hanya dapat dijelaskan dengan kondisi riil uang beredar,  tetapi dapat 

juga dipengaruhi oleh aktifitas ekonomi lain, seperti inflasi, terutama 

harapan inflasi masyarakat. Hal tersebut didasarkan atas adanya ekspansi 

kebijaksanaan moneter, kecepatan dan kekuatan respon dari pendapatan 

nasional terhadap ekspansi moneter. 

Jumlah uang beredar yang tinggi akan mempengaruhi 

pertimbangan pengambilan kebijaksanaan pemerintah untuk menaikkan 

tingkat bunga, pengeluaran pemerintah yang tinggi mendorong 

pembengkakan anggaran Negara yang membutuhkan dana yang besar 

sehingga kebijaksanaan untuk menghimpun dana dengan menaikkan 
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tingkat bunga, peningkatan produk-produk nasional mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik dengan tingkat bunga 

sedangkan tingkat inflasi menyebabkan pertimbangan kebijaksanaan 

tingkat bunga dan berbanding terbalik dengan kebijaksanaan tingkat 

inflasi, tinggi inflasi mempengaruhi kebijaksanaan untuk meningkatkan 

tingkat bunga. 

Perkembangan tingkat suku bunga deposito berjangka yang 

mengalami fluktuasi mendasari perlunya penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penentuan tingkat 

tingkat suku bunga deposito berjangka terutama pada bank swasta nasional 

di Indonesia. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah yang timbul 

adalah sebagai berikut :  

1. Apakah likuiditas bank, kurs valuta asing (rupiah terhadap US $), 

tingkat inflasi dan jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat bunga deposito berjangka  pada bank 

umum di Indonesia ? 

2. Faktor mana yang paling dominan pengaruhnya dari keempat 

variabel di atas terhadap tingkat bunga deposito berjangka pada 

bank umum di Indonesia ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Setelah melihat latar belakang dan pernasalahan di atas, maka 

tujuan yang hendak di capai sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui apakah faktor-faktor likuiditas bank, kurs valuta 

asing (rupiah terhadap US $), tingkat inflasi dan jumlah uang 

beredar berpengaruh terhadap tingkat bunga deposito berjangka  

pada bank umum di Indonesia. 

2. Ingin mengetahui faktor mana di antara faktor likuiditas bank, kurs 

valuta asing (rupiah terhadap US $), tingkat inflasi dan jumlah 

uang beredar yang berpengaruh lebih kuat satu dengan yang 

lainnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui kondisi dan perkembangan tingkat bunga deposito 

berjangka pada bank umum di Indonesia yang di pengaruhi oleh 

likuiditas bank, kurs valuta asing (rupiah terhadap US $), tingkat 

inflasi dan jumlah uang beredar. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang berhubungan 

dengan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat bunga deposito 

berjangka pada bank umum di Indonesia. 

3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membuat 

kebijakan. 
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