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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara menunjukkan pencapaian 

tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam suatu negara. Salah satu tolak ukur 

keberhasilan dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi karena apabila 

suatu negara memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil maka selain negara 

tersebut memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan, pertimbangan ekonomi pun 

juga akan meningkatkan peluang dalam kesempatan kerja dan dapat meningkatkan 

serta memeratakan pendapatan setiap lapisan masyarakat.  

Dunia perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting 

bagi masyarakat untuk menyalurkan dan menginvestasikan dana serta 

mempermudah lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sehingga bank dan 

uang mempunyai hubungan yang sangat besar. Menurut (Kasmir, 2002), semakin 

maju suatu negara, maka semakin besar pula peranan perbankan dalam 

mengendalikan perekonomian negara tersebut. Bank juga memberikan fasilitas-

fasilitas kepada nasabahnya untuk kemudahan serta kenyamanan dalam 

bertransaksi maupun hal lain. 

Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, 

dan deposito. Dana pihak ketiga merupakan sumber terbesar bagi bank. Apabila 

pertumbuhan ekonomi semakin membaik maka pendapatan masyarakat juga 
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meningkat, sehingga dapat dikatakan pendapatan dalam masyarakat meningkat, 

mereka akan menyimpan sebagian pendapatannya untuk diinvestasikan maupun 

ditabung dibank. Hal ini akan meningkatkan jumlah penghimpunan dana dari 

masyarakat. 

Akan tetapi, adanya beberapa faktor makro ekonomi yang dapat 

menentukan penghimpunan dana tersebut juga menjadi kendala dalam hal 

perkembangannya dan juga dapat merugikan bank maupun nasabahnya, seperti 

halnya, nilai tukar atau kurs, inflasi yang tinggi, dan juga suku bunga. Pasar Valuta 

Asing merupakan tempat nilai transaksi terbesar di dunia. Dimana nilai tukar mata 

uang sangat berpengaruh terhadap nilai jual kebutuhan pokok suatu negara. 

Perubahan nilai tukar mata uang asing tidak jarang digunakan sebagai alat untuk 

mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat diraih dengan cara membeli 

pada saat nilai tukarnya rendah dan menjualnya kembali pada saat nilai jual mata 

uang tersebut tinggi. 

Pada tanggal 18 januari 1998 Rupiah mencapai puncak kejatuhannya 

dengan menembus angka Rp 16.000,- per USD (Bank Indonesia, 1998). Dengan 

melemahnya Rupiah akan Dollar tentu akan merugikan para nasabah yang 

menginvestaikan simpanannya dalam bentuk Rupiah, sedangkan apabila 

menguatnya Rupiah akan Dollar daya beli masyarakat ataupun transaksi baik 

dalam maupun luar negeri juga meningkat. Dengan daya beli yang meningkat 

maka jumlah uang yang beredar akan semakin banyak dan investasi masyarakat 

dalam bentuk rupiah pun semakin banyak pula. Akan tetapi hal ini juga berdampak 
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pada kenaikan harga barang dimana daya beli yang meningkat tidak di iringi 

dengan produksi yang meningkat pula. 

Kenaikan harga barang secara keseluruhan yang sering kita sebut sebagai 

inflasi memiliki dampak yang kuat terhadap perekonomian. Kenaikan harga 

barang dapat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya jumlah uang yang 

beredar di masyarakat cukup banyak, kelangkaan sumber daya yang akan 

menyebabkan naiknya impor barang, dan masih banyak lagi sebab yang lainnya. 

Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi penting untuk dilakukan karena 

didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil 

memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Kebijakan pemerintah di dalam mengendalikan inflasi diantaranya dengan 

mengurangi jumlah uang yang beredar, diantaranya menaikkan tingkat suku 

bunga. Menurut (Prasetantiono, 2000) dalam Informasiku.com , jika suku bunga 

timggi, otomatis orang akan lebih suka menyimpan dananya dibank karena 

mengaharapkan pengembalian yang menguntungkan. Dan posisi ini, permintaan 

masyarakat untuk memegang uang tunai menjadi lebih rendah karena mereka 

sibuk menglokasikan dananya ke dalam bentuk portofolio perbankan (Tabungan 

dan Deposito). Sejalan dengan perkembangan sistem keuangan yang semakin 

pesat dan sistem pembayaran yang semakin efisien. Tingkat suku bunga 
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merupakan salah satu instrumen moneter yang dapat memberikan sinyal positif 

perekonomian secara keseluruhan.  

Sumber dana pihak ketiga dalam penelitian ini lebih menfokuskan pada 

produk deposito yang ditawarkan oleh bank. Deposito itu sendiri tentu sangat 

menguntungkan bagi bank, dimana selain jangka waktu penarikannya sudah 

disepakati dalam artian nasabah tidak bisa mengambil dananya setiap waktu 

karena deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

pada waktu tertentu (1,3,6,12,24 bulan) berdasarkan perjanjian antara nasabah 

dengan bank. Sehingga bank dapat mengatur sirkulasi dananya dengan baik dan 

juga sedikit terjadi resiko atau rawan ditarik oleh nasabahnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KURS, 

INFLASI, DAN SUKU BUNGA TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA 

PIHAK KETIGA (DEPOSITO) PADA BANK UMUM DI INDONESIA 

PERIODE TAHUN 2011 – 2012”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kurs, inflasi, dan suku bunga terhadap penghimpunan 

dana pihak ketiga (deposito) pada bank umum di Indonesia periode 2011-2012? 

2. Manakah dari ketiga faktor variabel tersebut yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (deposito) pada bank umum di 

Indonesia periode 2011-2012? 
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C. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dan salah pengetian dalam pembahasan 

maka diperlukan adanya batasan-batasan. Pembatasan masalah dalam penulisan ini 

menggunakan kurs tengah Rp terhadap US $, inflasi menggunakan Indeks Harga 

Konsumen (IHK) di Indonesia, dan suku bunga deposito rupiah perbulan, 

sedangkan dana pihak ketiga menggunakan data jumlah simpanan deposito rupiah 

pada bank umum di Indonesia. Semua data menggunakan data bulanan dari januari 

2011 sampai dengan desember 2012. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kurs, inflasi, dan suku bunga terhadap 

penghimpunan dana pihak ketiga (deposito) pada bank umum di Indonesia 

periode 2011-2012. 

2. Untuk mengetahui dari ketiga faktor variabel bebas yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap penghimpunan dana pihak ketiga (deposito) pada bank 

umum di Indonesia periode 2011-2012. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi perbankan 

Sebagai sumber informasi dan masukan untuk dijadikan pertimbangan kepada 

pihak-pihak terkait yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga 

(deposito) pada bank umum di Indonesia. 
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2. Bagi Pemerintah 

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan 

kebijakan dibidang ekonomi khususnya dalam kebijakan perbankan. 

3. Bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya 

Sebagai informasi dan acuan untuk peneliti selanjutnya yang mengambil topik 

yang sama dan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pikiran 

bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik yang sama pula. 


