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Penelitian ini dilakukan pada seluruh Bank Umum yang ada di wilayah 

Jawa Timur dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Penghimpunan Dana Masyarakat Pada Bank Umum Di wilayah Jawa Timur 

(1996-2006). 

Dalam penelitian ini penulis mengambil hipotesis yaitu Diduga ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat suku bunga dan pendapatan 

masyarakat terhadap penghimpunan dana pada Bank Umum di wilayah Jawa 

Timur. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi penghimpunan dana masyarakat pada Bank Umum di wilayah 

Jawa Timur tahun 1996-2006 adalah dengan menggunakan Analisis Regresi 

Linier Berganda yaitu Y= a + b1X1+b2X2+µ. Sedangkan alat yang digunakan 

untuk menguji hasil resgresi yaitu dengan menggunakan Uji Hipotesis (Uji t dan 

Uji f), pengujian dengan menggunakan Asumsi Klasik (Autokolerasi, 

Multikolinieritas, Heteroskedastisitas). 

Dari hasil analisis tersebut diperoleh persamaan yaitu Y =3.029+ 0.384X1 

+ 0.920X2+e. dan dapat dijelaskan yaitu ßa=3.029; berarti nilai penghimpunan 

dana masyarakat (Y) pada Bank Umum di Wilayah Jawa Timur pada tahun 1996- 

2006 sebesar 3.029 pada saat tingkat suku bunga deposito berjangka (X1) dan 

pendapatan perkapita (X2) sama dengan nol (0) atau konstan. ß1=0.384; koefisien 

regresi variabel tingkat suku bunga deposito berjangka (X1) sebesar 0.384; berarti 

ada pengaruh positif antara tingkat suku bunga terhadap penghimpunan dana 

masyarakat sebesar 0.384. Jadi apabila tingkat suku bunga deposito berjangka 

(X1) naik sebesar 1, maka penghimpunan dana masyarakat (Y) naik sebesar 0.384. 

sebaliknya, apabila tingkat suku bunga (X1) turun sebesar 1, maka penghimpunan 

dana masyarakat akan turun sebesar 0.384. Asumsi variabel yang lain 

tetap/konstan. ß2=0.920; koefisien regresi variabel pendapatan perkapita (X2) 

sebesar 0.920; berarti ada pengaruh positif antara pendapatan terhadap 

penghimpunan dana masyarakat sebesar 0.920. Jadi apabila pendapatan perkapita 

(X2) naik sebesar 1, maka penghimpunan dana masyrakat (Y) akan naik sebesar 

0.920. sebaliknya, apabila tingkat pendapatan perkapita (X2) turun sebesar 1 maka 

penghimpunan dana masyarakat akan turun sebesar 0.920. Asumsi variabel yang 

lain tetap/konstan. 

Hasil koefisien determinasi (R2) 0.950 (95 %), berarti antara variabel ratarata 

tiningkat suku bunga dan variabel pendapatan perkapita berpengaruh terhadap 

penghimpunan dana sebesar 95% dengan kata lain antara variabel rata-rata tingkat 

suku bunga dan pendapatan perkapita memiliki kontribusi terhadap 

penghimpunan dana sebesar 95%. sedangkan sisanya 5% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang diluar model 



Dari hasil uji F diperoleh F-hitung = 76.44 dan F-tabel 2.70 dengan kata 

lain F-hitung>F-tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima hal ini berarti variabel 

rata-rata tingkat suku bunga (X1) dan pendapatan perkapita (X2) berpengaruh 

secara serentak atau bersama-sama terhadap penghimpunan dana masyarakat (Y) 

adalah signifikan. 

Dari hasil uji T diperoleh Nilai Thitung variabel X1 sebesar 2.967, 

sedangkan Ttabel dengan df1=2 df2=9 pada taraf keyakinan 95% (Probilitas 

kesalahan 5%) diperoleh 2.262 sehingga Thitung >Ttabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak berarti pengaruh variabel rata-rata tingkat suku bunga (X1) tidak terlalu 

mempengaruhi dalam penghimpunan dana (Y). Sedangkan untuk Nilai Thitung 

variabel X2 sebesar 12.236, sedangkan Ttabel dengan df=2 pada taraf keyakinan 

95% (probabilitas kesalahan 5%) diperoleh 2.262 sehingga Thitung lebih besar dari 

Ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima berati ada pengaruh variabel pendapatan 

perkapita (X2) terhadap penghimpunan dana masyarakat (Y). 

Dari hasil penelitian berdasarkan Uji Hipotesis dan Uji Asumsi Klasik (Uji 

Autokorelasi, Uji Multikolinieritas dan Uji Hetreroskedastisitas), menunjukkan 

bahwa variabel independent yang terdiri dari rata-rata tingkat suku bunga (X1) dan 

pendapatan perkapita (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent 

yaitu penghimpunan dana masyarakat (Y). 


