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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan merupakan suatu industri jasa yang sangat dominan dan 

menopang hampir seluruh program-program pembangunan ekonomi. Peranan 

perbankan sangat dirasakan manfaatnya baik bagi pemerintah dan 

masyarakat, terutama dalam meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi nasional dimasa krisis yang berkepanjangan ini. Keikutsertaan 

perbankan dalam pembangunan yang dilaksanakan saat ini, menuntut peran 

serta masyarakat sebagai nasabah dalam rangka mencari dana dari masyarakat 

yang berupa rekening tabungan dan deposito sebagai sumber dana dari bank. 

Perbankan khususnya bank umum merupakan inti dari sistem 

keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi 

tempat bagi perusahaan, badan pemerintah, swasta dan perorangan 

penyimpan dana. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang 

diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan 

mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dengan 

memberi kredit kepada beberapa sektor perekonomian, bank melancarkan 

arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Diantara sumber dana bank 

tersebut yang paling besar jumlahnya adalah deposito yang diharapkan dapat 

meningkatkan potensi perbankan dalam perkembangannya dan dapat 

membantu meningkatkan likuiditas bank. Karena salah satu aktifitas 
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perbankan dalam usahanya untuk mengumpulkan dana adalah menggerakkan 

aktifitas deposito. 

Faktor penting yang mempengaruhi simpanan deposito salah satunya 

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 untuk disimpan 

dalam bentuk tabungan. 

Tingkat inflasi juga ikut memiliki peran terhadap jumlah dana 

simpanan deposito masyarakat di bank, termasuk pada bank-bank umum. 

Inflasi adalah sebagai suatu fenomena ekonomi yang terutama terjadi di 

negara-negara berkembang yang sedang giat membangun. Mekanisme 

peningkatan inflasi tersebut melalui peningkatan perubahan jumlah uang 

beredar dan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sebagai 

akibat banyaknya terjadi spekulasi oleh para pelaku pasar itu sendiri. Masalah 

inflasi dalam arti yang luas bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi 

masalah sosio-ekonomi dan politis. 

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan simpanan deposito 

berjangka adalah tingkat pendapatan, dimana semakin tinggi pendapatan, 

maka semakin besar pula tingkat tabungan yang diciptakan masyarakat.   Atas 

dasar uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Suku Bunga Deposito, Tingkat Inflasi dan Pendapatan 

Perkapita Masyarakat Terhadap Simpanan Deposito Pada Bank Umum di 

Indonesia Periode 2000-2011”   
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah suku bunga deposito, tingkat inflasi, dan pendapatan perkapita 

masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap simpanan deposito pada 

bank umum di Indonesia pada periode 2000 – 2011?  

2. Apakah suku bunga deposito, tingkat inflasi, dan pendapatan perkapita 

masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap simpanan deposito pada 

bank umum di Indonesia pada periode 2000 – 2011? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih terarah pada pokok permasalahan 

yang ada, maka dalam penelitian diperlukan adanya pembatasan masalah, 

yaitu: 

1. Variabel suku bunga deposito (X1), tingkat inflasi (X2), dan pendapatan 

perkapita masyarakat (X3) sebagai variabel bebas (X) serta variabel 

simpanan deposito sebagai variabel terikat (Y). 

2. Periode pengamatan atas variabel yang diteliti adalah selama kurun waktu 

12 (dua belas) tahun, yakni dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. 

3. Masalah yang menjadi obyek penelitian dibatasi hanya pada suku bunga 

deposito, tingkat inflasi, pendapatan perkapita masyarakat dan simpanan 

deposito karena didasari hipotesis atau dugaan bahwa simpanan deposito 

di pengaruhi oleh suku bunga deposito, tingkat inflasi dan pendapatan 
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perkapita masyarakat, walaupun terdapat variable-variabel lain yang juga 

mempengaruhi simpanan deposito tetapi tidak diteliti. 

4. Suku bunga deposito (X1) mencangkup suku bunga deposito bank umum 

yang tercatat di Bank Indonesia 24 bulan per desember, tingkat inflasi (X2) 

per desember tiap tahun menurut Indeks Harga Konsumsi (IHK), 

pendapatan perkapita masyarakat (X3) menurut PDB perkapita atau 

pendapatan nasional perkapita atas dasar harga yang berlaku, dan 

simpanan deposito (Y) menurut jangka waktu 24 bulan di bank umum 

yang tercatat di Bank Indonesia per desember tiap tahun. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan manusia mempunyai 

tujuan dan manfaat, dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan 

dan manfaat yang di harapkan yaitu, sebagai: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga deposito, tingkat inflasi dan 

pendapatan perkapita masyarakat secara simultan terhadap simpanan 

deposito pada bank umum di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga deposito, tingkat inflasi dan 

pendapatan perkapita masyarakat secara parsial terhadap simpanan 

deposito pada bank umum di Indonesia.  

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Mahasiswa  
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Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan mendapatkan 

pengetahuan praktis serta dapat memahami tentang penerapan teori 

yang pernah diperoleh dalam prakteknya. 

b. Bagi pihak lain 

Memberi kontribusi teori sebagai bahan referensi dan data tambahan 

bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini. 

 


