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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara sedang berkembang yang sedang giat-giat 

Nya melaksanakan pembangunan segala bidang kehidupan, salah satunya adalah 

di bidang perekonomian. Dimana proses pembangunan yang berlangsung 

diarahkan pada upaya untuk mencapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah jumlah peningkatan 

pendapatan nasional. Dengan adanya kenaikan pendapatan nasional maka 

kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan pendidikan dapat diwujudkan. Dengan 

pesatnya laju pembangunan,pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunya 

mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut perlu dibarengi pula dengan 

penambahan sarana dan prasarana sebagai penunjang tercapainya kemakmuran 

bagi penduduk Indonesia, sebagai tuntutan tersedianya lapangan pekerjaan, 

perumahan dan tanpa terkecuali tersedianya sarana perbankan dan lembaga–

lembaga keuangan lainya sebagai salah satu factor pendukung transaksi di bidang 

perekonomian. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu Negara 

terus menerus melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan 

dan peningkatan kinerja perbankan sebagai lembaga keungan dan sebagai suatu 

sarana yang  paling utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi suatu 

Negara. 
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Pembangunan ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan usaha 

pembangunan. Secara definitif,pembangunan dapat diartikan sebagai salah satu 

proses yang menyebabkan pendapatan nasional meningkat dalam jangka panjang. 

Pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang termasuk didalamnya 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar. Tetapi 

di sisi lain, usaha pengerahan sumber dana negeri untuk membiayai pembangunan 

menghadapi kendala dalam pembentukan modal baik bersumber dari penerimaan 

pemerintah yaitu ekspor barang dan jasa keluar negeri, ataupun penerimaan 

pemerintah melalui instrument pajak. 

Perbankan khususnya bank umum merupakan intidari system keuangan 

setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi 

perusahaan, badan pemerintah, swasta dan perorangan menyimpan dana. Dalam 

kegiatan operasionalnya, bank tidak hanya menghimpun dana dalam simpanan 

(Funding Product) dan menyalurkan dalam bentuk kredit (Lending Product),tetapi 

juga memberikan jasa-jasa keuangan lainya, yang kesemuanya akan memberikan 

suatu jasa bagi bank. 

Salah satu daya  tarik  seseorang untuk  menabung  adalah  pendapatan dan 

suku bunga ini merupakan faktor yang pertama. Suku bunga itu sendiri ditentukan 

oleh dua kekuatan, yaitu :penawaran tabungan dan permintaan investasi modal 

(terutama dari sektor bisnis). Tingkat suku bunga merupakan harga dari 

penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang 

untuk jangka waktu tertentu seperti halnya dengan barang-barang lain. Faktor 

yang mempengaruhi tabungan masyarakat berikutnya adalah inflasi. Inflasi ialah 
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suatu keadaan dimana senantiasa terjadi meningkatnya harga-harga atau suatu 

keadaan dimana terjadinya penurunan dari pada nilai uang yang beredar didalam 

masyarakat sehingga untuk menghindari keadaan ini akan mengambil jalan pintas 

dengan mengubah uang kasnya menjadi barang, yakni dengan cara 

membelanjakan uang kas untuk membeli barang-barang konsumsi, ini berarti akan 

mengakibatkan permintaan barang-barang dan selanjutnya akan meningkat pula 

harga barang, oleh karena itu walaupun masyarakat memegang banyak uang 

namun uang tersebut akan cepat habis karena harga riil daripada barang-barang 

yang tersedia di pasar juga meningkat, sehingga uang tersebut hanya dapat 

digunakan oleh setiap orang untuk mengkonsumsi barang-barang daripada hasrat 

atau keinginan untuk menabung. Realitas ini akan mempengaruhi daya tabung 

masyarakat, jadi tingkat tabungan akan menurun karena dana masyarakat 

cenderung digunakan untuk mengkonsumsi barang. 

 Perbankan sebagai suatu sektor terpenting dalam struktur perekonomian, 

telah memberikan peranan yang sangat strategis dalam menunjang perkembangan 

dan pertumbuhan ekonomi.Sebaliknya, perkembangandan pertumbuhan ekonomi 

yang dicapai telah mendorong dan memberikan peluang bagi perkembangan dan 

pertumbuhan industri di Indonesia. 

 Dana bank yang berasal dari masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk 

(Demand deposit), deposito (time deposito), dana tabungan (saving 

account).Faktor-faktor penting yang mempengaruhi penghimpunan, maka 

semakin besar pula tingkat tabungan yang diciptakan masyarakat. Hal ini berarti 

ada pengaruh yang positif antara pendapatan dan jumlah tabungan J.M Keynes 
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mengatakan bahwa ada pendapatan merupakan hal yang penting bagi tabungan 

dan tingkat bunga, karena suku bunga tergantung pada penawaran dan permintaan 

uang, dan tidak tergantung pada tabungan serta investasi. J.M Keynes juga 

berpendapat bahwa pendapatan masyarakat digunakan sebagian untuk konsumsi 

dan sebagian lainya untuk menabung. 

 Pendapatan tentunya sangat berpengaruh terhadap jumlah tabungan yang 

disimpan masyarakat di lembaga-lembaga perbankan, dalam arti semakin besar 

pendapatan semakin besar pula tingkat tabungan masyarakat, jika pendapatan 

meningkat jumlahnya, maka dana masyarakat yang berhasil  dihimpun  oleh 

lembaga perbankan ada kecendrungan meningkat. 

 Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penghimpunan dana 

masyarakat adalah besar kecilnya tingkat suku bunga yang berlaku, dan keinginan 

masyarakat untuk menyisihkan sebagian pendapatanya untuk disimpan dalam 

bentuk tabungan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat suku bunga akan 

mendorong keinginan masyarakat untuk menabung. Sehingga hal tersebut dapat 

mendorong keinginan masyarakat untuk menabung. Hal tersebut juga 

berpengaruh terhadap kegiatan operasionalnya bank baik dalam menghimpun 

dana maupun dalam menyalurkan dana. 

 Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka penelitian ini mengambil 

judul“ Pengaruh Inflansi, Suku Bunga Dan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Terhadap Dana Pihak Ketiga di Bank Umum Tahun 2008-2014” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan adalah : 

 Seberapa besar pengaruh inflasi, suku bunga, dan produk domestik bruto 

terhadap dana pihak ketiga tahun 2008-2014. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dan penelitian ini lebih meluas dan lebih terarah, maka 

penulis mebatasi permasalahan yaitu 

1. Tahun Penelitian yaitu tahun 2008 – 2014. 

2. Suku bunga yaitu suku bunga bank Indonesia 

3. PDB yang dimaksud adalah PDB perkapita. 

4. DPK yang dimaksud adalah Giro, Tabungan dan Simpanan Berjangka. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui pengaruh, suku bunga, dan produk domestik bruto 

terhadap Dana Pihak Ketiga Tahun 2008-2014. 

. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi kendala-kendala perbankan, 

serta merupakan sumbangan pemikiran yang obyektif  dalam pengambilan 

suatu keputusan. 

2. Bagi peneliti lain 

Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini bias digunakan untuk 

menambah khasanah pengetahuan di serta sebagai dasar acuan untuk 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

 


