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ANALISIS PENGARUH BEBERAPA FAKTOR EKONOMI MONETER 

TERHADAP LIKUIDITAS DI BANK UMUM DAN BANK SYARIAH DI 

KOTA SURABAYA 

 

Oleh : 

Robby Ricko Dwiyana 

 

ABSTRAKSI 

Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki 
fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran. Namun, pengaruh kondisi perekonomian di 
Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang 
perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki 
andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Bank 
Indonesia cabang Surabaya selama 10 tahun mulai 2002 – 2011 . Data yang 
dianalisis menggunakan model Regresi Linier berganda yaitu suatu analisis 
untuk mengetahui masing-masing dari variabel bebas (X) yang terdiri dari 
variabel Inflasi, Suku Bunga SBI, Jumlah Uang Beredar, dan Kurs Valas 
terhadap variabel terikat (Y) yaitu Likuiditas Bank Umum (Y1) dan 
Likuiditas Bank Syariah (Y2). 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara simultan 
variabel bebas, yaitu Inflasi (X1), Suku Bunga SBI (X2), Jumlah Uang 
Beredar (X3), Kurs Valas (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel 
terikatnya Likuiditas Bank Umum (Y1) dan Likuiidtas Bank Syariah (Y2). 
Untuk pengujian hipotesis secara parsial, berdasarkan hasil analisis 
variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah Jumlah Uang Beredar 
terhadap Likuiidtas Bank umum. Sedangkan yang berpengaruh secara 
dominan terhadap Likuiditas pada Bank syariah adalah Kurs Valas (X4). 

 
 

Kata Kunci : Inflasi, Suku Bunga SBI, Jumlah Uang Beredar, Kurs Valas 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang 

dalam mewujudkan cita-cita nasional berusaha untuk mempertahankan dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi 

nasional merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa 

yang sering kali diukur dengan fungsi rendahnya pendapatan riil perkapita 

untuk mencapai ekonomi yang diharapkan, tidak terlepas dari modal 

pinjaman yang salah satunya dilakukan melalui pemberian kredit oleh 

lembaga perbankan. Sebab dalam penyelenggaraan suatu usaha, modal 

merupakan salah satu faktor yang penting dan sangat menentukan 

pertumbuhan usaha. 

Peran strategis tersebut diatas disebabkan oleh fungsi utama bank 

sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat secara efektif dan 

efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi dan stabilitas 

nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Dalam upaya menunjang kesinambungan serta peningkatan 

pelaksanaan pembangunan lembaga perbankan telah menunjukkan 

perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan jasa perbankan yang 

tangguh dan sehat. 

1 
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Mengakhiri tahun 1970 dan memasuki awal tahun 1980 Indonesia 

mengalami kondisi dimana kinerja sektor perbankan mengalami 

kebanjiran likuiditas yang berasal dari sektor anggaran pemerintah akibat 

tingginya harga minyak bumi, pada saat itu berlaku kebijaksanaan 

penggunaan kredit (Credit Eceling) tapi setiap lembaga perbankan dan 

penentuan ekonomi bunga kredit serta suku bunga deposito. Pada masa itu 

dana mentah (Cheap Fund) membawa pengaruh besar dalam manajamen 

perbankan di Indonesia. Banyaknya dana sektor pertanian pada waktu itu 

mengakibatkan lembaga perbankan relative enggan melakukan pengerahan 

dana dari masyarakat. (Anonim, 1996:42) 

Likuiditas bank merupakan faktor yang sangat penting untuk 

mengetahui kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya atau yang sudah jatuh tempo. Jika bank tidak bisa menjaga 

likuiditasnya maka akan berdampak pada citra bank itu sendiri sehingga 

manajamen bank harus lebih detail dan lebih optimal agar tidak terjadi 

masalah dalam likuiditas, maka perlu dilakukan pengawasan dan 

pengaturan terhadap lembaga perbankan dalam upaya untuk mewujudkan 

dunia perbankan yang sehat. Maka dari itu untuk mengukur tingkat 

likuiditas seperti menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan cash 

ratio. 

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas 

dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan 

syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dimana 
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bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam 

memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam 

rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. 

Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan 

dengan adanya “dual banking system”, dimana bank konvensional 

diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. (Rivai, 2006:2) 

Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum 

memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun karakteristik dari kedua tipe 

bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon 

nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara 

kedua tipe bank tersebut. Selain itu, pengaruh kondisi perekonomian di 

Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang 

perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki 

andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. 

(Iswardono, 2004 : 155) 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin 

menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap likuiditas 

bank umum dan bank syariah di kota Surabaya, oleh karena itu masih 

perlu kiranya diadakan penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi 

likuiditas bank umum dan bank syariah di kota Surabaya. 
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1.2. Rumusan masalah 

Dari latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat diangkat 

rumusan masalah yang lebih jelas sebagai berikut: 

1. Apakah Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

Jumlah Uang Beredar, dan Kurs Valuta asing memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Likuiditas bank umum dan bank syariah di kota 

Surabaya? 

2. Faktor manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap likuiditas 

bank umum dan bank syariah di kota Surabaya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) Jumlah Uang Beredar dan Kurs Valuta Asing 

terhadap likuiditas bank umum dan bank syariah di kota Surabaya. 

2. Untuk mengetahui faktor manakah yang merupakan faktor dominan 

terhadap likuiditas bank umum dan bank syariah di kota Surabaya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian 

yang telah diuraikan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan penerapan sebagian kemampuan teoritis 

yang diperoleh di bangku kuliah dan literatur, serta manambahkan 
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pengetahuan tentang keadaan perbankan beserta permasalahannya, 

juga dapat mengetahui sistem perbankan secara realitas. 

b. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan pertimbangan atau menambah wawasan, terutama 

untuk yang berminat melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

materi penelitian ini. Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai salah 

satu bahan untuk memperoleh informasi atau gambaran mengenai 

beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas bank umum dan bank 

syariah di kota Surabaya. 

c. Untuk Akademik 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan studi oleh 

para mahasiswa dalam mempelajari inflasi, tingkat suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), jumlah uang beredar dan kurs valuta 

asing yang mempengaruhi likuiditas bank umum dan bank syariah di 

kota Surabaya. 
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