
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini aktivitas manusia yang berhubungan dengan menabung 

sangatlah penting, adanya tabungan masyarakat maka dana tersebut tidaklah 

hilang, tetapi dipinjam atau dipakai oleh pengusaha untuk membiayai 

investasinya. Dengan adanya aktivitas menabung maka penabung akan 

mendapatkan bunga atas tabungannya sedangkan pengusaha juga akan 

bersedia membayar bunga tersebut selama harapan keuntungan diperoleh dari 

investasi lebih besar dari yang dibayarkannya. Adanya kesamaan antara 

tabungan dengan investasi misalnya apabila tabungan meningkat maka 

pengeluaran investasi juga meningkat adalah sebagai akibat bekerja 

mekanisme bunga. 

Menabung memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi setiap 

orang. Manfaat bagi kegiatan setiap orang yakni, dapat mengakomodasi 

uangnya selanjutnya uang tersebut dapat digunakan untuk investasi. Dengan 

menabung setiap orang dapat merasakan keamanan uangnya terjamin dan 

tidak perlu takut kehilangan uangnya karena uang tersebut berada didalam 

suatu lembaga yang resmi, dengan menabung dapat melatih seseorang untuk 

hidup hemat. Menabung juga dapat meringankan beban seseorang dimasa 

depan atau pada saat tertentu apabila penabung mengalami kesulitan, maka 

setiap saat dia dapat mengambil uang sesuai dengan jenis tabungan mana 



yang telah dipilih oleh penabung. Manfaat tabungan bukan hanya penting 

bagi penabung tetapi juga bermanfaat bagi negara dan lembaga perbankan 

karena melalui lembaga perbankan uang tersebut akan terakomodasi sebagai 

modal yang kemudian dapat digunakan sebagai penawaran kredit kepada 

pihak investor untuk dapat mengekspansi usahanya. Dari manfaat tabungan 

diatas orang dengan sendirinya sadar dan mau menyimpan uang di bank. 

  Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada 

dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia 

menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat 

bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat 

masyarakat untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran 

dana investasi juga ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan 

masyarakat. Tabungan juga merupakan sumber dana yang cukup besar. 

Karena tabungan termasuk dalam sumber dana pihak ketiga bagi bank. 

Aktivitas menabung dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, 

tingkat suku bunga dan tingkat inflasi.  

Salah satu daya tarik seseorang untuk menabung adalah suku bunga 

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 suatu keadaan dimana senantiasa terjadi 

meningkatnya harga-harga atau suatu keadaan dimana terjadinya penurunan 

daripada 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. 

Tingkat bunga dan inflasi bersama-sama sangat mempengaruhi 

masyarakat untuk dapat meningkatkan tabungan. Hal ini dapat kita amati 

pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang selalu mencari informasi 

mengenai tingkat bunga yang tercipta didalam pasar uang, apabila mereka 

mengetahui bahwa tingkat bunga yang lebih tinggi maka masyarakat akan 

lebih mengurangi pengeluarannya untuk mengkonsumsi guna menambah 

tabungan mereka karena masyarakat mempunyai harapan bahwa uang mereka 

akan bertambah pada bulan atau tahun berikutnya daripada mereka harus 

menyimpan uang dirumah. Dan sebaliknya apabila tingkat suku bunga 



menurun maka masyarakat akan mengurangi tabungan. Hal ini serupa dengan 

inflasi, apabila inflasi semakin meningkat masyarakat akan menambah 

permintaan terhadap barang konsumsi, jadi akan menyebabkan tabungan 

menurun dan sebaliknya apabila kedua faktor tersebut diatas sama-sama 

terjadi yaitu tingkat suku bunga menurun dan inflasi meningkat maka akan 

menyebabkan daya tabung masyarakat semakin menurun.  

Faktor lain yang sangat menentukan tabungan adalah pendapatan. Jika 

semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka peluang untuk menabung juga 

semakin tinggi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, bahwa seseorang yang 

tingkat pendapatannya semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat 

tabungannya, karena tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak 

dikonsumsikan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan 

penelitian tentang “Fluktuasi Tingkat Inflasi, Suku Bunga, dan Produk 

Domestik Bruto Terhadap Tabungan di Indonesia Tahun 2005-2010” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimana perkembangan tingkat inflasi, suku bunga, dan produk 

domestik bruto terhadap tabungan dari tahun 2005-2010? 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, dan produk domestik 

bruto terhadap tabungan? 

 



C.  Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus, maka perlu 

adanya batasan-batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini difokuskan pada tingkat inflasi, suku bunga (SBI) dan 

produk domestik bruto (PDB) terhadap tabungan di Indonesia. 

2. Data yang digunakan dimulai dari tahun 2005.07 sampai dengan tahun 

2010.12. Data tersebut dimulai pada bulan Juli tahun 2005 karena pada 

saat tersebut Bank Indonesia baru menetapkan suku bunga atau BI rate, 

sehingga data yang lainnya pada tahun 2005 juga di awali pada bulan Juli. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat inflasi, suku bunga, dan produk 

domestik bruto terhadap tabungan dari tahun 2005 -2010. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat inflasi, suku bunga dan 

produk domestik bruto  terhadap tabungan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pihak perbankan 



Sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi kendala-kendala perbankan, 

serta merupakan sumbangan pemikiran yang obyektif dalam pengambilan 

suatu keputusan.  

2. Bagi peneliti  

Diharapkan penelitian tersebut bisa digunakan oleh peneliti sebagai media 

untuk mengaplikasikan teori yang di dapat dengan realisasi dinamika pada 

industri perbankan dan menguji apakah indikator seperti, Tingkat inflasi , 

Suku bunga dan PDB dapat berpengaruh terhadap Tabungan di Indonesia. 

3. Bagi pengetahuan umum 

Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk 

menambah khasanah pengetahuan di bidang perbankan khususnya serta 

sebagai dasar acuan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan 

judul penelitian ini. 

 


