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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEPOSITI BERJANGKA 
PADA BANK UMUM DI INDONESIA 

 

ABSTRAKSI 

  Sektor perbankan merupakan sektor yang pokok dalam perekonomian suatu 
negara dimana fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana 
kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Deposito berjangka  
( time deposit ) merupakan satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam 
bentuk surat-surat berharga yang akan diberi bunga depositonya,bunga yang diberikan 
merupakan bunga yang tertinggi dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. 

   
  Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan dari 

tingkat suku bunga, tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan jumlah uang beredar terhadap 
penghimpunan dana deposito pada Bank Umum di Indonesia periode 1993 – 2011. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan metode kuantitatif perhitungan, berdasarkan teori-teori 
yang sudah ada.Analisis regresi linier berganda merupakan suatu metode yang 
digunakan dalam menganalisis hubungan yang mempunyai pengaruh antara variabel 
bebas dengan variabel tidak bebas. Analisis regresi linier berganda ini menggunakan 
metode OLS (Ordinary Least Square) dengan bantuan SPSS Versi 13 

 
  Dengan melihat hasil perhitungan metode regresi linier berganda peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa selama hasil pengujjian hipotesis menyatakan bahwa 
tingkat suku bunga (X1), Tingkat Inflasi (X2), Jumlah Penduduk (X3), dan jumlah uang 
beredar (X4) mempunyai pengaruh secara simultan dan singnifikan positif terhadap 
pertumbuhan simpana pada dana deposito pada Bank Umum di Indonesia (Y) terbukti 
kebenarannya karena keempat variabel tersebut mampu menjelaskan variabel dependent 
sehinggamodel regresi yang digunakan untuk teknik analisis dalam penelitian ini cocok 
dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Hasil pengujian hipotesis secara parsial untuk 
variabel tingkat suku bunga, tingkat inflasi, jumlah penduduk dan jumlah uang beredar 
diperoleh hasil uji t yang menjelaskan bahwa variabel tingkat suku bunga,jumlah beredar 
dibank umum di indonesia secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap 
simpanan depositoBank umum di indonesia, sedangkan tingkat inflasi dan jumlah 
penduduk secara parsial mempunyai pengaruh negatif terhadap simpanan deposito. Hal 
ini sesuai dengan teoriyang menjelaskan konstribusi bagi bank dalam meningkatkan 
deposito jumlah simpanan deposito. 

 
 
 
 Kata kunci   :  Depositoberjangka pada Bank Umum di Indonesia pada tahun 1993  
    sampai dengan 2011. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sektor perbankan merupakan sektor yang pokok dalam perekonomian suatu 

negara dimana fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

dana kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,disamping 

itu masih banyak fungsi-fungsi lain bank yang berhubungan erat dengan masalah 

financial suatu negara perlu diperkokoh dan diawasi kinerja dari bank itu sendiri agar 

dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang ditetapkan.  

 Deposito berjangka ( time deposit ) merupakan satu tempat bagi nasabah 

untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang akan diberi bunga 

atas depositonya, bunga yang diberikan merupakan bunga yang tertinggi 

dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. Keuntungan bagi bank dengan 

menghimpun dana lewat deposito adalah bank dapat leluasa menggunakan kembali 

dan tersebut untuk penyaluran kredit. ( Kasmir, 2000;93 ) 

 Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang 

pengertian Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah penyimpan dengan 

bank. ( Kasmir,2000 : 36 ) 
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 Perkembangan Simpanan Berjangka Deposito Berjangka pada bank umum 

di indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini dapat 

dilihat pada tahun 1993 sampai 2011, Simpanan Deposito Berjangka  terbesar pada 

tahun 2011 sebesar 1072665 miliar , sedangkan simpanan deposito terendah pada 

tahun 2001 sebesar 126920 miliar.  

 Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan dibidang perekonomian 

sangat penting. Dalam hal ini kedudukan Bank sebagai lembaga 

keuangan,penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat harus dapat membantu 

tujuan negara tersebut.  ( Anonim , 2004  : 85 ) 

 Dalam prinsip ilmu manajemen modern, suatu badan usaha yang dianggap 

sukses dalam persaingan perekonomian dan perdagangan,adalah badan usaha yang 

dapat secara optimal memanfaatkan dan mendapatkan dana permodalan dari sumber 

yang lain. ( Muchdarsyah Sinungan 2006 : 84-91) 

  Dapat dilihat jelas bahwa citra perusahaan,khususnya bank tidak pernah 

lepas dari kualitas sebuah pelayanan bank tersebut dan juga produk-produk yang 

dapat menarik perhatian serta tanggapan publik atau nasabah,baik tanggapan atau 

opini publik tersebut  bersifat negatif,sehingga dapat Dengan makin banyaknya bank-

bank yang ada di Indonesia,maka hal ini dapat menimbulkan persaingan di antara 

bank-bank tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan dunia bisnis perbankan yang 
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semakin penuh tantangan dan persaingan ini,maka tentu saja manajemen bank-bank 

tersebut harus membuat sebuah terobosan-terobosan baru sehingga dapat 

mempertahankan eksistensinya terutama dalam bidang ekonomi dan perbankan . 

Terobosan – terobosan tersebut sebaik-baiknya dapat meningkatkan jumlah nasabah 

yang ada, dengan demikian bank tersebut dapat memperoleh keuntungan yang 

optimal. 

 Untuk memperoleh nasabah yang optimal, sebuah bank tentu saja memiliki 

strategi yang bervariasi dan berbeda-beda, misalnya saja dengan memperkenalkan 

dan mempromosikan produk-produk (serta keunggulan masing-masing produk) yang 

ada pada bank tersebut kepada publik, memperbaiki atau mengoptimalkan kinerja dan 

pelayanan para pegawai atau bank tersebut ataupun memberikan hadiah-hadiah untuk 

untuk merangsang masyarakat agar menanamkan uangnya di bank. Bank yang baik 

adalah bank yang dapat memberikan kepuasan kepada para nasabahnya,dan 

mengoptimalkan pelayanan kepada nasabahnya ,dan juga mengoptimalakan produk-

produk unggulan milik bank tersebut,dengan cara mempromosikan produk-produk 

unggulan mereka, sehingga bank itu dapat mendapatkan keuntungan yang di inginkan 

dan dapat menimbulkan citra yang buruk bagi bank tersebut ,ataupun tanggapan atau 

opini yang baik atau bersifat positif bagi bank atau sebuah perusahaan tersebut, 

sehingga bank tersebut akan mendapatkan citra yang baik dimata publiknya. 

 Uraian diatas menggambarkan bahwa pentingnya peranan perbankan dalam 

pembangunan. Kita tidak dapat melepaskan diri dari sumber dana bank itu sendiri 

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



4 
 

 
 

yang diperoleh dari penabung yang berbentuk deposito,tabungan dan lain-lain. 

Sehingga pemenrintah melalui bank sentral mengusahakan agar dana yang diterima 

dapat memberikan manfaat yang merata sehingga sumber dana yang produktif bagi 

pembangunan.  

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah ada pengaruh secara parsial dan simultan dari beberapa variabel 

tingkat suku bunga(x1),jumlah uang yang beredar(x2),jumlah penduduk 

(x3)dan inflasi (x4),berpengaruh terhadap penyerapan deposito berjangka 

(y),perbankan di Indonesia pada tahun 2001 - 2011. 

2. Manakah diantara variabel tingkat suku bunga(x1),jumlah uang yang 

beredar(x2),jumlah penduduk (x3) dan inflasi (x4), yang paling dominan 

atau berpengaruh terhadap penyerapan deposito berjangka (y),perbankan di 

Indonesia pada tahun 2001 - 2011. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui beberapa faktor yang berpengaruhi terhadap deposito 

perbankan pada bank umum di Indonesia baik secara simultan maupun 

parsial. 
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2. Mengetahui peranan perkembangan deposito sebagai salah satu sumber 

dana perbankan dan beberapa faktor yang paling dominan mempengaruhi . 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah pengetahuan dan menguji kemampuan dalam hal 

penguasaan materi terutama yang berkaitan dengan yang mempengaruhi 

Deposito berjangka . 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan tabungan masyarakat,khususnya simpanan deposito. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi lembaga 

keuangan,dalam hal di dunia perbankan di Indonesia. 

4. Dapat bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi UPN Veteran Surabaya. 
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