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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu fungsi intermediasi, berperan dalam

mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan

kerja melalui penyediaan sejumlah dana pembangunan dan dunia usaha.

Penyaluran dana oleh pihak perbankan harus didukung oleh ketersediaan

jumlah dana pada perbankan. Ketersediaan jumlah dana perbankan tersebut

diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana masyarakat, dalam bentuk

simpanan berupa tabungan dan deposito. Penghimpunan dana masyarakat

diperlukan agar bank memperoleh dana segar yang dapat diputarkan untuk

meningkatkan pendapatan perbankan dan perekonomian daerah.

Penghimpunan dana masyarakat oleh perbankan dipengaruhi oleh dua

faktor utama, yaitu faktor dari dalam bank itu sendiri dan faktor dari luar

bank. 

Untuk meningkatkan mobilisasi dana tabungan masyarakat pada

tanggal 1 Juni 1983 dilakukan deregulasi di sektor perbankan. Deregulasi 1

Juni 1983 dimaksudkan agar kehidupan perbankan lebih efisien, mandiri

dan dapat meningkatkan mobilisasi dana masyarakat. Dampak dari

deregulasi tersebut dapat meningkatkan dan mendorong perkembangan

mobilisasi dana masyarakat. Nopirin (1992:58-59)
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Faktor yang mempengaruhi mobilisasi dana salah satunya adalah

tingkat pendapatan, dimana semakin tinggi pendapatan, maka semakin

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

pengaruh yang positif antara pendapatan dan jumlah tabungan. Pendapatan

tentunya sangat berpengaruh terhadap jumlah tabungan yang disimpan

masyarakat dilembaga- 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 kecenderungan meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi mobililisasi dana adalah besar

kecilnya tingkat suku bunga yang berlaku, dalam arti semakin tinggi

tingkat bunga yang ditawarkan, semakin besar pula keinginan masyarakat

untuk menyisihkan sebagian pendapatannya yang dikonsumsi untuk

disimpan dalam bentuk tabungan. Dengan demikian, semakin tinggi

tingkat  bunga akan mendorong keinginan masyarakat untuk menabung.

Jika tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank  tinggi, maka jumlah dana

yang dihimpun oleh bank akan meningkat.

 Melihat perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di

Kabupaten Banyuwangi serta strategi yang di gunakan untuk meningkatkan

mobilisasi dana masyarakat, tentunya yang menjadi bidikan BPR di

Kabupaten Banyuwangi adalah segmen usaha mikro dan hal itu masih

menjadi andalan dari BPR. Apalagi kiatnya memberikan prioritas
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peminjam kecil yang belum di jamah oleh bank umum. Tidak hanya itu

BPR di Kabupaten  Banyuwangi juga memberikan konsultasi bagi

nasabah, karena banyak nasabah di Kabupaten Banyuwangi yang kurang

mengetahui prosedur dan bagaimana cara melakukan pinjaman maupun

tabungan kepada bank, seperti BPR yang selalu memberikan kemudahan

terhadap nasabah maupun calon nasabah. Perkembangan BPR di

Kabupaten Banyuwangi terus meningkat dikarenakan masyarakat

Banyuwangi lebih banyak mengalokasikan dana mereka ke BPR daripada

ke Bank Umum. Menurut data target dan realisasi pendapatan asli daerah

kabupaten Banyuwangi 2011 BPR pada sektor daerah kabupaten

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 di mana realisasinya

mencapai 100%, dan jumlah BPR di Kabupaten Banyuwangi semakin

bertambah di bandingkan dengan bank umum. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 menambah

penyertaan modal ke BPR sebesar Rp 5 Milyar  dana penambahan

penyertaan modal di lembaga perbankan tersebut telah di alokasikan dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun

2013. Penambahan modal tersebut meningkatkan pendapatan asli daerah

(PAD). Penyertaan modal kelembaga perbankan khususnya BPR untuk

mendukung pemberian kredit bagi usaha kecil menengah.

Banyuwangi menduduki peringkat ke-11 dari daftar  50 kabupaten

atau kota terkaya se-Indonesia tahun 2012 atau nomor dua terkaya di
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tingkat Jawa Timur, setelah Kota Surabaya yang menduduki peringkat ke-2

kabupaten atau kota terkaya versi Warta Ekonomi. Kondusifitas iklim

perbankan yang menunjukkan geliat nyata perekonomian lokal di

Banyuwangi. Simpanan Masyarakat (dana pihak ketiga) pada tahun 2012 

perbankan di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan 23,5% atau

Rp 4,2 triliun (data dari Bank Indonesia). Hal ini melampaui pertumbuhan

rata-rata seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur yang berkisar 16%.

Sedangkan penyaluran kredit di Banyuwangi meningkat 18,5% atau Rp 5,7

triliun. Kondisi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kota

atau Kabupaten di Jawa timur lainnya. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan

dalam penelitian ini :

1. Bagaimana perkembangan mobilisasi dana yang dihimpun Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Banyuwangi ?

2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Perkapita Masyarakat, dan 

Tingkat Suku Bunga, terhadap mobilisasi dana masyarakat pada Bank

Perkreditan Rakyat  (BPR) di Kabupaten Banyuwangi ?

C. Batasan Malasah

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, agar

pembahasan tidak meluas maka dalam pembahasan ini difokuskan pada

mobilisasi dana masyarakat pada BPR di Kabupaten Banyuwangi pada
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tahun 2009-2013 dan penelitian ini dibatasi pengujian pengaruh

pendapatan perkapita dan tingkat suku bunga terhadap mobilisasi dana.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah :

1. Menganalisis perkembangan mobilisasi dana yang dihimpun Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) di kabupaten Banyuwangi.

2. Menganalisis pengaruh pendapatan masyarakat dan  tingkat bunga,

terhadap mobilisasi dana masyarakat pada Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) di kabupaten Banyuwangi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi

berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), gambaran dan informasi tentang

pengaruh pendapatan perkapita masyarakat dan tingkat suku bunga

terhadap mobilisasi dana masyarakat pada Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil

kebijakan yang berhubungan dengan  memobilisasi dana masyarakat. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

pustaka sebagai pengetahuan khususnya dalam memobilisasi dana
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masyarakat , serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan

tambahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi publik, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai

analisis tingkat mobilisasi dana masyarakat. 


