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ABSTRAKSI 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan serta pengaruh tingkat suku 

bunga kredit dan jumlah dana bank yang bersumber dari simpanan masyarakat terhadap 

jumlah KUK yang disalurkan pada PT.BRI Kabupaten Klungkung Propinsi Bali. 

Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif yaitu dengan 

analisa regresi linier berganda dengan dua variabel bebas yaitu tingkat suku bunga (X1), 

jumlah dana bank (X2) sedangkan jumlah KUK (Y) variabel terikat. 

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pada uji t untuk variabel tingkat suku bunga (X1) 

diketahui nilai thitung sebesar 4,404. untuk varabel jumlah dana bank (X2) diketahui nilai 

thitung 2,653. dan ttabel untuk kedua variabel tersebut sebesar 2,109. ini berarti variabel 

tingkat suku bunga dan jumlah dana bank memiliki thitung lebih besar dari ttabel. Dengan 

demikian berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah KUK yang disalurkan pada PT.BRI 

Kabupaten Klungkung Propinsi Bali.sedangkan pada uji F juga diketahui bahwa Fhitung 

sebesar 14,114 dan Ftabel sebesar 3,591. ini berarti bahwa kedua variabel tersebut secara 

simultan berpengaruh terhadap perkembangan jumlah KUK yang disalurkan pada PT.BRI 

Kabupaten Klungkung Propinsi Bali. Disamping itu antara variabel independent (tingkat suku 

bunga, jumlah dana bank) dan variabel dependen (jumlah KUK) juga memiliki hubungan 

yang kuat, hal ini terlihat dari nilai R2 sebesar 0,624. yang artinya bahwa 62,4% variabel 

kredit akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu simpanan dan suku bunga. Sedangkan 

sisanya 37,6% variabel kredit akan dipengaruhi akan variabel-variabel yang lain. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya tingkat suku 

bunga dan jumlah dana bank akan mendorong peningkatan jumlah KUK. Maka dengan 

ditingkatkanya kwalitas atau mutu bank akan mendorong para nasabah untuk 

menginvestasikan dananya pada bank tersebut yang berupa simpanan, dan pihak bank juga 

tidak perlu ragu untuk meningkatkan tingkat suku bunga karna itu tidak akan menyebabkan 

menurunnya tingkat kredit yang di salurkan. 


