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TABUNGAN MASYARAKAT PADA BANK BPR DI SURABAYA 

Oleh 

Siti Khoirul Hanifah 

ABSTRAK 

 Zaman era globalisasi saat ini, baik itu di Negara-negra maju maupun Negara 

sedang berkembang. Sektor perbankan sangat besar mempengaruhi kegiatan ekonomi 

suatu Negara di manapun berada, hampir semua sektor yang berhubungan dengan 

berbagai kegiatan sistem keuangan selalu menggunakan jasa bank. Begitu pentingnya 

dunia perbankan , karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang sangat vital, 

salah satunya untuk tempat investasi dalam bentuk tabungan,deposito, dan jasa 

keuangan lainnya. Usaha bank untuk menghimpun dana tidak lepas dari besarnya 

kepercayaan nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh, baik 

itu secara simultan maupun parsial terhadap Tingkat Inflasi (X1), Tingkat Suku 

Bunga (X2), dan Jumlah Kantor Bank  (X3) terhadap Jumlah Tabungan Masyarakat 

pada Bank BPR di Surabaya. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Bank Indonesia Cabang Surabaya 

selama 15 tahun mulai 1997 – 2002. Data yang dianalisis menggunakan Regresi 

Linier Berganda yaitu suatu analisis untuk mengetahui masing-masing dari variabel 

bebas (X) yang terdiri dari Inflasi,Tingkat Suku Bunga,dan Jumlah Kantor Bank 

terhadap variabel terikat (Y) Jumlah Tabungan Masyarakat (Y1), dan Deposito (Y2). 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara simultan variabel 

bebas yaitu, Inflasi (X1), Tingka Suku Bunga (X2), dan Jumlah kantor Bank (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya Jumlah Tabungan (Y1) dan 

Deposito (Y2), dengan hasil F hitung = 11,90789 > F tabel = 3,29 untuk Y1 dan F 

hitung = 28,38347 > F tabel = 3,29 untuk Y2. Untuk pengujian hipotesis secara 

parsial, berdasarkan hasil analisis variabel yang berpengaruh secara sigifikan adalah 

Jumlah Kantor Bank (X3) terhadap Jumlah Kantor bank (Y1), dengan t hitung = 

4,029 > t tabel = 2,201. Sedangkan yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

Deposito (Y2) adalah Inflasi (X1) dan Jumlah kantor Bank (X2) dengan t hitung = 

2,810 > t tabel = 2,201 untuk X1 dan t hitung = 5,457 > t tabel = 2,201. 

 

Kata Kunci : Tabungan, Deposito, Inflasi, Suku Bunga, Jumlah Kantor Bank. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi di zaman saat ini, pembangunan sektor keuangan harus 

ditingkatkan, diperluas dan diarahkan untuk memperbesar kemampuan sumber dana 

dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan nasional. Sumber dana berfungsi 

sebagai pelengkap yang diperoleh dengan syarat lunak, tidak memberatkan dan tanpa 

ikatan politik. Upaya menghimpun dana masyarakat terus ditingkatkan dan diarahkan 

untuk menyediakan dana bagi pembangunan melalui lembaga keuangan yang efisien 

dan dipercaya oleh masyarakat serta dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat. 

(GBHN, 1993 – 1998 : 51). 

Sektor perbankan memiliki peranan penting  sebagai lembaga intermediasi dan 

penunjang sistem pembayaran  merupakan factor yang sangat menentukan dalam 

proses penyesuaian yang dimaksud. Sehubungan dengan itu diperlukan 

penyempurnaan terhadap sistem  nasional yang bukan hanya mencakup upanya 

penyehatan bank secara individu melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara 

menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan secara nasional menjadi tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, bank itu sendiri dan masyarakat. Adanya tanggung jawab 

bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional 

sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. 

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank 

merupakan “Nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. 
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Anggapan ini ternyata tidak salah karena fungsi bank sangat vital misalnya dalam hal 

penciptaan uang , mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang usaha, 

dan tempat mengamankan uang,serta melakukan tempat investasi dan jasa keuangan 

lainnya. 

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyaraka dalam bentuk simpanan 

dan meyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit  dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup orang 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 dan hasil simpanannya. 

Sedangkan menyalurkan dana kepada masyarakat, maksudnya adalah bank 

memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan, 

dengan kata lain bank menyediakan dana bagi mayarakat yang membutuhkannya. 

(Kasmir, 2003: 1-3) 

Simpanan tabungan (saving deposito) merupakan simpanan yang paling 

popular di kalangan 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 dan bunga. Dengan demikian 

jumlah uang akan bertambah dari waktu ke waktu sekalipun tidak ditambah. 
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Pengertian tabungan itu sendiri menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 

Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut  

syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan alat 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. (kasmir, 2003: 83) 

Pengertian deposito menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah 

simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. (Kasmir, 2012 : 102) 

Pada sektor pebankan di Surabaya mengenai jumlah tabungan masyarakat pada 

bank-bank BPR terhadap sektor perbankan itu sebagai faktor pendukung untuk suatu 

perbandingan, dalam artian bahwa apabila kinerja dalam bank tersebut baik, 

mengenai sarana dan prasarana serta fasilitas dan pelayanan yang diberikan pihak 

bank kepada pihak nasabah, maka itu akan memberi dampak atau pengaruh yang 

positif  juga bagi sektor perbankan di Surabaya maupun tingkat propinsi yaitu Jawa 

Timur, sehinga banyak masyarakat yang mempercayai pihak bank untuk menyimpan 

dananya. 

Banyak orang yang masih belum mengetahui bahwa BPR yang kantornya 

tersebar mulai dari kota hingga desa telah mengembangkan produk tabungan yang 

mampu menyentuh sektor informal dan ibu rumah tangga. Menabung di BPR juga 

dapat dilakukan dengan jumlah setoran kecil dalam bentuk uang receh. Uang receh 

selama ini mungkin sering dibiarkan tercecer di rumah karena nilainya sangat kecil, 

padahal dengan menabung uang receh ke BPR, berarti kita telah ikut meningkatkan 
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manfaat uang receh yang sangat dibutuhkan sebagai alat transaksi di lingkungan 

usaha eceran seperti di pasar tradisional, warung, toko pracangan, dan lain-lain. 

Jumlah kantor bank berkaitan dengan kemudahan fasilitas yang ditawarkan  

pada masyarakat untuk meraih minat masyarakat pada bank harus dikembangkan 

jaringan kantor cabang yang cukup luas yang dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. 

Dalam meningkatkan suatu dana dalam negeri sebagai sumber dana untuk 

pembangunan, perlu diupayakan melalui pengerahan 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 perbankan. Demikian 

pula dibidang pasar modal, dilaksanakan penyempurnaan yang berkaitan dengan 

perdagangan efek, dan memberikan fasilitas pajak bagi masyarakat pembeli obligasi. 

Tindakan tersebut dimaksudkan, agar bank-bank lebih dalam mengerah dana dari 

masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi dapat dibiayai tanpa menimbulkan 

pengaruh inflator. (Harijanto, 1996 : 38) 

Disatu pihak tingginya suku bunga dapat merangsang jumlah tabungan dan hal 

ini berarti dana masyarakat meningkat, tetapi di lain pihak bagi para pengusaha dalam 

negeri hal ini menunjukkan semakin mahalnya sumber dana perbankan sehingga 

investasi swasta dapat menjadi sedikit tersendat. 

Pemerintah diharapkan dapat mengendalikan berbagai masalah ekonomi yang 

dapat mempengaruhi suku bunga seperti inflasi, yang sejak awal  1980 an secara 
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komulatif  selalu mengalami peningkatan, fluktuasi nilai mata uang  terhadap mata 

uang asing dan berbagai masalah lainnya yang berkaitan dengan jumlah uang yang 

beredar di masyarakat. Sektor perbankan dituntut kemampuannya untuk dapat 

menentukan suku bunga pada tingkat dimana terjadi keseimbangan pemerintah dan 

penawaran akan uang. 

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dominan di samping masalah 

pengangguran yang sudah sejak lama di hadapi masyarakat di seluruh dunia. investasi 

atau penanaman modal itu merupakan penanaman modal atau pengguna uang bagi 

peningkatan kapasitas sistem produksi atau peningkatan asset dengan harapan modal 

yang ditanamkan akan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di masa 

mendatang. 

Mengingat pentingnya peranan perbankan dalam pembangunan, maka oleh 

karena itu diperlukan suatu rangsangan serta kemudahan dalam pengolahan 

perbankan di Jawa Timur khususnya Surabaya. Selain itu untuk mendorong gairah 

menabung masyarakat karena dana masyarakat mempunyai arti penting dalam 

pembangunan. Sehingga perlu dilakukan penelitian. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam rencana penelitian ini perlu 

untuk meneliti bahwa beberapa faktor inflasi, suku bunga, dan jumlah kantor bank 

berpengaruh terhadap jumlah tabungan mayarakat dan deposito pada bank-bank BPR 

di Surabaya. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat inflasi, suku bunga dan jumlah kantor bank berpangaruh 

terhadap  jumlah tabungan masyarakat dan deposito pada bank BPR di 

Surabaya ? 

2. Faktor manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap jumlah tabungan 

masyarakat dan deposito pada bank BPR di Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah : 

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

bank terhadap  jumlah tabungan masyarakat dan deposito pada bank BPR di 

Surabaya 

2. Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

jumlah tabungan masyarakat dan deposito pada bank BPR di Surabaya  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain : 

1. Sebagai penelitian 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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2. Sebagai referensi penelitian yang selanjutnya, dan sebagai bahan masukan 

terutama bagi pembaca yang ingin mengetahui perbandingan faktor tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, dan jumlah kantor bank tabungan terhadap jumlah 

tabungan masyarakat dan deposito pada bank-bank di Surabaya. 

3. Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bahan-bahan 

masukan dalam mengambil suatu kebijakan, khususnya dalam bidang 

perbankan guna untuk menarik minat masyarakat untuk menabung. 
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