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BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH TABUNGAN 

MASYARAKAT PADA BANK-BANK UMUM DI KOTA SURABAYA 

Oleh : 

Elida Dwi Wulandari 

Abstraksi 

 Tabungan Masyarakat pada Bank Umum  merupakan perkembangan dan 

kemajuan bank dalam membangun pelayanan sejalan dengan pertumbuhan dan 

berkembangnya ekonomi masyarakat. Peran perbankan perlu ditingkatkan sesuai 

fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Tingkat Suku Bunga 

(X1), Tingkat Inflasi (X2) dan Jumlah Kantor Bank (X3) terhadap Jumlah Tabungan 

Masyarakat pada Bank Umum di Kota Surabaya (Y). Data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder berkala (time series) yang diambil 

dalam kurun waktu 13 tahun yaitu mulai tahun 1999 samapai dengan tahun 2011. 

Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS). Untuk 

menganalisis data menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (Statistic 

Program For Social Science) versi 13.00 dan analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis yang digunakan adalah 

uji-t dan uji-F statistik. 

Hasil uji hipotesis secara simultan variabel bebas (X) Tingkat Suku Bunga, 

Tingkat Inflasi dan Jumlah Kantor Bank berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat Jumlah Tabungan Masyarakat pada Bank-Bank Umum di Kota Surabaya (Y). 

Secara parsial variabel bebas Tingkat Suku Bunga (X1), Tingkat Inflasi (X2) tidak 

berpengaruh nyata negatif terhadap Jumlah Tabungan Masyarakat pada Bank-Bank 

Umum di Kota Surabaya (Y)  sedangkan untuk variabel Jumlah Kantor Bank (X3) 

berpengaruh nyata dan positif terhadap Jumlah Tabungan Masyarakat pada Bank-

Bank Umum di Kota Surabaya (Y). 

 

Kata Kunci : Jumlah Tabungan Masyarakat, Tingkat Suku Bunga, Tingkat 

Inflasi, Jumlah Kantor Bank 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di negara-negara maju seperti di negara Jepang, Amerika, Jerman, 

serta di negara-negara sedang berkembang, khususnya di Negara kita 

Indonesia. Sektor perbankan sangat besar mempengaruhi kegiatan ekonomi 

suatu negara dimanapun berada, baik di negara maju maupun negara sedang 

berkembang. Hampir semua faktor yang berhubungan dengan berbagai 

kegiatan sistem keuangan selalu menggunakan jasa bank. Oleh karena  itu, 

kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan tolak ukur 

kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara maka 

semakin besar pula peranan perbankan dalam mengedalikan Negara tersebut. 

Artinya keberadaan dunia perbankan semakin di butuhkan pemerintah dan 

masyarakatnya. 

Dunia perbankan sangat penting bagi kemajuan ekonomi, sehingga 

ada anggapan bahwa bank merupakan “Nyawa“ untuk menggerakan roda 

perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi 

bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya hal penciptaan 

uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang usaha, dan 

tempat mengamankan uang, serta tempat melakukan investasi dan jasa 

keuangan lainya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

1 
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masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 

berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang 

biasanya  adalah untuk keamanan uang dan untuk melakukan investasi 

dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpananya. Sedangkan 

menyalurkan dana kepada masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan, dengan 

kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkanya 

(Kasmir, 2003: 1-3). 

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan 

masyarakat umum. Sesuai dengan perkembangan zaman dewasa ini, kegiatan 

menabung sudah beralih dari rumah kepada lembaga keuangan seperti bank. 

Menabung di bank bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau 

kerusakan, akan tetapi juga memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan 

demikian jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak 

ditambah. Pengertian tabungan itu sendiri menurut Undang-Undang 

perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikanya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat tertentu dengan yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek dan alat lainya yang dipersamakan dengan itu 

(Kasmir, 2003: 83). 
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Suatu perekonomian tidak semua pendapatan yang diterima oleh 

masyarakat akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Sebagian kegiatan 

dari pendapatan tersebut,  akan disisikan oleh penerima pendapatan sebagai 

tabungan. Penabungan ini dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti untuk 

membiayai pengeluaran konsumsi semasa sudah mencapai usia pensiun, 

untuk mengumpulkan biaya pendidikan anak-anak pada masa mereka dewasa 

yang akan datang. Dalam analisis ekonomi terdapat dua pandangan yang 

berbeda tentang faktor penting yang menentukan jumlah tabungan dalam 

masyarakat. Pandangan tradisional, yaitu pandangan ahli-ahli ekonomi yang 

digolongkan sebagai ahli ekonomi klasik, berkeyakinan bahwa jumlah 

tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh tingkat bunga. Semakin 

tinggi  tingkat bunga, semakin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan 

masyarakat. Sedangkan menurut pandangan modern. Yaitu pandangan setelah 

klasik, jumlah tabungan tergantung kepada pendapatan nasional. Pada tingkat 

pendapatan nasional yang rendah tabungan adalah negative, yaitu konsumsi 

masyarakat lebih tinggi dari pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan 

nasional, semakin tinggi tabungan masyarakat. (Sukirno, 2003: 385). 

Untuk meningkatkan suatu dana dalam negeri sebagai sumber dana 

untuk pembangunan, perlu diupayakan melalui pengarahan dana dari 

masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, dengan cara 

memberikan kebebasan dalam hal memberikan tingkat bunga, sehingga 

dengan demikian lebih banyak menarik masyarakat dalam menempatkan 

dananya di dunia perbanakan. Demikian pula dibidang pasar modal, 
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dilaksanakan penyempurnaan yang berkaitan dengan perdagangan efek dan 

memberikan fasilitas pajak bagi masyarakat pembeli obligasi. Tindakan 

tersebut dimaksudkan, agar bank-bank lebih dalam mengerahkan dana dari 

masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi dapat dibiayai tanpa 

menimbulkan pengaruh inflator. (Harijanto, 2000: 38). 

Kesimpulan diatas bahwa fungsi utama mencari nasabah dan 

menghimpun dana sangatlah menentukan pertumbuhan suatu bank. Sebab 

dana yang berhasil dihimpun sangatlah menentukan pertumbuhan suatu bank. 

Dana yang berhasil dihimpun tentunya akan menentukan volume dana yang 

dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana. 

Peranan dana masyarakat dalam bentuk tabungan ini, menarik minat penulis 

untuk melakukan sebuah penelitian secara lebih mendalam mengenai faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu jumlah 

tabungan masyarakat pada bank-bank umum, khusunya di Kota Surabaya. 

Dengan mengambil sebuah judul “Beberapa Faktor Yang 

Mempengaruhi Jumlah Tabungan Masyarakat Pada Bank-Bank Umum 

Di Kota Surabaya”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian diatas latar belakang yang ada, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini sebagai 

berikut : 
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1.    Apakah terdapat pengaruh mengenai tingkat suku bunga, tingkat inflasi, 

dan jumlah kantor bank terhadap jumlah tabungan masyarakat pada bank 

umum di Kota Surabaya ? 

2.   Manakah dari tiga variabel-variabel diatas yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap jumlah tabungan masyarakat di Kota Surabaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan 

jumlah kantor bank terhadap penghimpunan jumlah tabungan masyarakat 

pada bank umum di Kota Surabaya. 

2. Untuk mengetahui manakah dari tiga variabel-variabel di atas yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap jumlah tabungan masyarakat di Kota 

Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan, antara lain : 

1. Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan mengenai tabungan masyarakat di Kota Surabaya. 
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2. Sebagai informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang berwenang sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan perbankan yang 

berkaitan dengan tabungan masyarakat. 

3. Sebagai peneliti diharapkan dapat memberikan suatu tambahan informasi 

pengetahuan, serta memberikan masukan-masukan kepada seluruh 

mahasiswa UPN “VETERAN” Jawa Timur, khususnya pada mahasiswa 

fakultas ekonomi. 
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