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Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Nglegok 

Kanca Blitar periode 2003 – 2004 dengan judul “Pengaruh Tingkat Bunga Deposito Berjangka 

terhadap Jumlah Dana Deposito Studi pada BRI (Persero), Tbk Unit Nglegok Kanca Blitar”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa kuat dan positif hubungan antara tingkat 

suku bunga deposito berjangka dengan jumlah dana deposito, dan mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh tingkat suku bunga deposito berjangka terhadap jumlah dana deposito pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Nglegok Kanca Blitar. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua hipotesis, yaitu: tingkat bunga deposito berjangka 

mempunyai hubungan yang positif dengan jumlah dana deposito, dan tingkat suku bunga 

deposito berjangka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah dana deposito. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah antara tingkat bunga deposito dengan 

jumlah dana deposito mempunyai hubungan yang positif menggunakan analisis Koefisien 

Korelasi (r), dan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh antara tingkat bunga terhadap 

jumlah dana deposito menggunakan analisis Regresi Linier. 

Dari hasil penelitian didapatkan nilai korelasi (r) antara tingkat suku bunga deposito dengan 

jumlah dana deposito yaitu sebesar 0.732. hal ini menunjukkan hubungan yang kuat dan positif 

antara variabel Tingkat bunga dengan variabel jumlah dana deposito, sedangkan berdasarkan 

perhitungan regresi linier sederhana diperoleh nilai Koefisien Determinasi R2 sebesar 0.536, 

yang berarti bahwa dalam penelitian ini tingkat bunga mempunyai pengaruh terhadap jumlah 

dana deposito sebesar 54 %.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah : dengan melihat bahwa 

Tingkat bunga deposito mempunyai hubungan yang kuat dan positif, serta pengaruh yang 

signifikan terhadap jumlah dana deposito, hendaknya pihak bank harus memperhatikan tingkat 

bunga bank swasta lainnya sebagai pesaing. Adanya tingkat bunga yang lebih tinggi akan 

meningkatkan jumlah dana deposito yang berarti tingkat kepercayaan deposan terhadap Bank 

Rakyat Indonesia juga semakin tinggi. Sedangkan bagi deposan hendaknya lebih selektif dalam 

memilih bank untuk mendepositokan uangnya, baik dari segi keamanan dana maupun 

keuntungan yang diharapkan. 

 


