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Secara umum k€ada3n Negara yang sedaag bertembang sangadah

be<beda deogan negare maiu- Ttngkat hidup masih rcndah, produksi bahan
pangao belum nuapu keb*rtuban penduduknya sehingga kehrrang
nqkan s3dog teciadi behkan bahaya Lehparea selalu rneagancem di beberapa
Negara $aoitad liqghmgan rendah sehiose penyakit trenuler masih
rnenrpakao ,urcarsn yang besar. Tingket rrrasih rendah dan
b"oy"k anoL-anek yang tidak bersekolah atzu tidak h.rlus sekoleh dasar. Angka
perrgasguran nasih tingi sehirga meoirrrbulekn $ngCuarr kearnanarr-

Erosi teriadi di baayak terr4let serta kekedngan &o baniir
aacaman yr.g nrtia-

Jurang p€rtrrisah an".ara Negara t'e*erntang dergan Negara ma;u
saogat lebar- GNP (Gzarr Ndnarral Pndzct) mrsifu sangrt reo&tr, perseotase
peoduduk yang basekolah kecit fusLh tmaga medis (dokter &a peraurut)
dibaodingkeo deogaa iuolah pedrduk tidak memadai, harapan hidup
rcrrdat! tifld(at kecatian bayi &a aaak tiqli Koodisi yang rwryedihkao ini
rnasih banyak ter&patdi neg.ara

Iadonesia pun rnasib nergalami barryik masalah scperti hal diaas.
Di berbagai deeah rmsih rrreouniukkan asrgis kemati2n akibat beberapa feois
peayakit (kolera" diarc, dcrrum berrderair' bepetitis &rr malaria) masih rngi.
Mengingat hd tecsebut tita harus bekeria keras urrtuk areningfutkan kualias
hitlup rakyag trreourunkare rngka sakit, rneaarkkan tiugkat padidikan dan
trffruruokan aogla anak yang tidak bersekolah &n roenun:nkan aogka
pengansuran- Unnrk axngaasi iar sernua kita pedu pernbaagunaa
Pmrbangunan di sqah bidars!

Salah satu pricrias yang paling pedu dibenahi adalah sektor
rnanalernen- Kqlegeho manaiemen b€rbagai sektot di negara kita ditudiag
setragai penyebab tidak tercapainya kear*ir:an-

N{anaiernen adalah rangkaia:r proses p€refl canaan, penlgoryenisasian,
pengaraherl daa pengendalian yang dilakukafl untuk mencapai sasararl yang
telah ditcntukan fi€lelui pernaafaaan maausia dan surnber-
sumber lainnya- V-ra! aiatur adalah semua uosur manaierneo yaag terdiri deri
ara4 ,rzoary, metlnds, *abriak, machiaes, <bn aat*et (6 N{) serte semua kegiatan
yang ditimbulkan dahm proses nunafemeo. Pengaturan ini bertufuan supaya
rrnsur fiuflaierrerr @at bcrdaya guoa, bethasn guna eriotegrasi, dan
te*oodiaasi dalarn n encapei tuiuas orgafiisasi secara optimaf

I{ediastima rrrerupakan medja t€mpat rnenuangkan ide, gagesan yang
kteatif dan inovatif di beibagai bidaflg tezutarra Maaagemen- Tulisan yang
dinn at dalam media ini menuniukakan kreatifitas dan komitrnea kita dalam

ilrrn peogetahuan yang kira miliki gura kemaiuan baogsa.
Redaksi yakira Kita sernra d4ret mcsrb65edrqn media ini karena

tanpa dukungan berbagd pil^L settagri sumber rulisan sulit tragi Mediasti*a
utuk mernbesarkan diriaya- Terirna kasih atas sernua partisipasi dao atensi
semua pihak yang telah ikut mernbesa*rn Medirsdma.
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SAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGI{IMPUNAN
DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK UMI.JM PEMERINTAH DAN BANK

SWASTA NASIONAL DI INDONESIA

Hi.Irma Setiawaty'

A. PENDAI{ULUAN
Seperti negara berkembang lainnya. Indonesia mengalami kekurangan dana

domestik guna membiayai pembangunan. Upaya mendatangkan modal asing untuk
menutup kekurangan tabungan domisti\ sangat diperlukan agff target pernrrhbuhan
ekonomi yang cukup tinggi dapat dicapai.

Salah satu ienis modal yang masuk ke Indonesia adalah piniaman luar negeri baik yang
mengalir kesektor swasta, maupun sektor pemerintah. Pengunaan pinjaman luar negeri
mempunyai pelengkap dana domestik yaog masih belum memadai untuk membiayai
selumh Proses pembangunan di Indonesia. Namun demikian peflggunaafl pinjaman luar
negeri yang semakin besar potsinya dalarr, pembiayaan pembangunan, telah menciptakan
ketergantungan terhadap negara-flegare pendonor, yang menimbulkan beban yang
semakin berat , dan turut andil pada teriadinya krisis nilai tukar dan krisis ekonomi
Indonesia pada tahun 1997.

Untuk memperkokoh pondasi bagi proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan adalah inengurangi ketergantungan dari arus
modal asing (tetutama a.rus modal jangka pendek) dan piniaman luat ,.g.ri yang telah
meniadi salah satu penyebab ambruknya perekonomian Indonesia. Dengan 

-kaitan

dengan inilah maka usaha mobilisasi dan domestik merupakan masalah ytg rrrrgpt
penang, agaf pengunaan modal asing setta piniaman luar negeri dapat dikurangi. Salah
saru inltitusi yang mempunyai peranan penting dalam penghimpun dana maiyarakat
adalah lembaga perbankan.

Dad ketiga ienis simpanan masyarakat pada ban\ yang paling besar porsinya aAateh
deposito beriangka. Proporsi yang dominan dari depositoberi"r.ik" dalam menghimprm

{19 maqatatlt pada bank umum Indonesia te{adi pada tahun 1983, yaitu sebesar
47,3oh dad total dana masyatakat, padt tahun 7996 terah naik meniadi 52 %.

Semenata itra bedasarkan pemilihan sahafirrrya, baok rrmun di Indonesia dib"g
menjadi 4 (empat), yaitu bank rrnrrn pemerintah, bank pemerintah daerah, bank umum
swasta nasional, dan bank ulnufir swasta asing. Dari keempat lenis bank runufil tenebut,

lank umum pemetintah dan bank umrun s\asta nasional, mempunyai pefanan yaog
dominan dalam penghimpunan deposito betiangka masyatakat.
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1.2. Rumusan Riset

Betdasarkan latar belakang rnasalfi yang telah ditraikan terdahulu, rnaka dapat
dinyatakan pefl.rnusan masalah riset sebagai berikut :

1' Apakah faktor-faktot pendapatan nasional; tingkat bunga deposito pada bank
utnuln pemedntah dan bank umum swasta nasional; tingkat inflasi; total aktiva
bank umum pemedntah dan bank urnum swasta nasional dan jumJah kantor
bank umum pemedntah dan bank umum swasta nasional mempunyai pengaruh
yang bermakna terhadap perhimpunan deposita ba{angka prd, t-rk ,ir,r*
pemedntah dan bank umum swasta nasional di Indonesia ?.

2. Faktor apakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap penghimpunan
deposito beriangka pada bank umum pemerintah dan bank "*rr* ,*r.tu
nasional di Indonesia ?.

1.3. Tuiuan Riset

Berdasarkan latat belakang masalah riset dan perumusan masalah, maka tujuan yang
ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1- Y"d mengetahui pengaruh dari faktor-faktor pendapatan nasional; ti"gk tb*g, deposito pada pada bank umum pemerintah dan bank urnum swasta
nasional;tingkat inflasi; total aktiva bank umum pemedntah dan bank urnum
swasta nasional, dan jurnlah kantor bank umum pemerintah dan bank ulnum' swasta nasional, terhadap penghimpunan deposita pada bank umum pemerintah
dan bank urrum swasta nasional di Indonesia

2- untuk mengeahui faktor yang pengamh dominan terhadap
penghimpunan deposito be{angka pada bank "*"- pemedntah dan bank
umum s\il/asta nasional.

B. METODE PENELITIAN

2.1. Definisi Operasional Variabel
Untuk menghindad kesimpangsiruan makna rlad vadabel-variabel yang akan diteliti,
maka dalam penelitian ini penulis membetikan batasan sebagai betikut :

7. Pcadapataa Nasional (x1) adarah nilai ptoduksi banng dan jasa yang
dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahrm. Dalam p.rr.Iiti"o ini konsep
p_endapaan na}onal y_!og digunakan adalah Produk Domistik Bruto @DB) atau
Gruss Domosric Pnd*ct (GDP) yang dinyaakzn dalamharga konstan tahgn 19'g3.2' Tingkat Bunga (X2) adalah tingkat keuntungan rlii*"rn yang disyaratkan
pernodal atau tingkat ker:ntungan yang diharapkan pemodal .lari iniesta"i a"U*
!*d simpanan. TlSk b*g" yang dimaksud adalah rrru.-tzrta tertimbang
tingkat b*g, deposito dari selunrh simpanan deposito pada berbagai waktu

- 
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4.

5.

ianrh tempo yang bedaku pada bank umum pemerintah fiuupun trank urnurn
swasta nasional.
:fingkat nnflasi (X3). Adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara

umum dan terus rnenerus. Inflasi diukur dari kenaikan [ndeks Harga Konsumen
per tahun yang dinyatakan dalarn persen.

Total aktiva bank (X4) adalah jurrnah semua aktiva yang dirniliki oleh bank
umum pemerintah atau bank umum swasta nasional.

]rrrnlah kantot bank (X5) adalah jurntah semua kantor bank umum pemerintah
dan bank ulnrrm swasta nasional.
Deposito Betiangka (Y) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyinpan dengan bank
yang bersangkutan.Jr"gkr waktu jatuh tempo deposito be{angka ini adalah 1

bulan, 3 bulan , 6 bulan , 12 bulan dan 24 bulan. Deposito berfangka pada

lembaga petbankan di Indonesia terdiri dari deposito beriangka dalam bentuk
rupiah dan valuta asing- Deposito dalam penelitiat ini adalam deposito dalam

bentuk rupiah.

Metode Analisis Data2.2.

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang digunakan terhadap
variabel tidak bebas, peneliti menggunakan model analisis, dengan persamaan sebagai

berikut:

Y = f (x'1,,x2, x3, X4, X5 )

Model analisis regtesi berganda dibentuk dari persamaan bedkut :

Ln Y = Ln ao * ar IlX1 + aJ,nX2+ a, LnX3 * a+LnX4+ ar I-rD(S * e

Di mana : Y = Penghimpunan deposito beriangka pada bank umutu pemerintah
X1 = Pendagatan Nasional
X2 = Tingkat bunga deposito pada bank runum pemedntah dan

bannk ulnum s'wasta nasional
X3 = Tingkat Inflasi
X4 = Total Aktiva bank umum pemerintah dan bank umuln swasta

nasional
' X5 =' Jumlah kantor bank umum pemerintah dan bank rrmrm swasta
I nasional

, ai = Parametet yang akan dihitung
e = Kesalahan pengganggu ( error terrn) ,

Digrroakao bentuk fuabk bg/rutttral logdzlammodel tesebut di atas mengingat adanya
kecedendetungan dari hubungan antat vaiabel-variabel'tersebut di atas mengingat

- 
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adamya kecenderungan dari hubungan antarvanabel-variabrel tersebut yang bersifat non
linier. Selain dari itu a& beberapa keuntungan dari penggunaan model log ganda,
antayaluyr:
1. koefisien regresi parsialfparameter (ai) rnenunjukkan adanya elastisitas variabel

tergantung terhadap vadabel bebas.
2. seringkali dapat mengurangi hetetoskedastisitas karena tranformasi log dapat

memampatkan skala uotuk pengukuran vadabel.

Ho: a, = a2= Lz= ?t-ao- ar- 0

Ha : paling tidak salah satu koefi.sien regresi * 0

Dengan menggunakan taraf significkan 5o/o , apabila nilai F memiliki probabiJitas
kurang dari 0p5, Ho ditolak ( Ha diterima ) yang berarti ada pengaruh nyata secara
bersama-sama dari Xt, X2, X3, X4, X5 terhadap Y.
Sedangkan hipotesis kedua diuji dengan melihat koifisien determinasi parsial dari
masing-masing variabel. Variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel
tak bebas adalah variabel dengan nilai koefi.sien determinasi parsial terbesar.

2.3. Pengujian Hipotesis.

Y"d menguii kebenaran yang diafukan dalam penelitian ini digunakan analisis regresi
berganda. Petiode penelitian ini adalah 1984 - 1996 ( 13 tahun ).

Daa masing-masing variabel yang dimasgkan ke dalam model regresi merupakan d212

gooling (gabungafl time series dan cmss sectioa) dari pada bank umum pemerinah dan
bank umum swasta nasional. Data tetsebut adalah data yang diperoleh dari laporan BI.
Dengan mengunakan periode 13 tahun dzntelmil<pottingdilakukan pada dua kelompok
sampel (pada bank umurn pemerintah dan banl< umurn .-rrt nasional), maka
didapatkan 26 observasi. Data masing-masing variabel akan dimasukka, p^a^ model
regtesi bergaoda, tedihat pada tabel 1-

C. ANALISIS DATADAN PEMBAIIASAN
Untuk mengetahui pengatuh secara individual masing-masing variabel bebas

terhadap vadabel tidak bebas, dengan melihat koefisien regresi parsiat 14. far"r,a model
yang digunakan berbentuk log ganda, maka ai mencerminkan elastisitas variabel tak
bebas tethadap variabel bebas., yaitu prosentase perubahan dalam variabel tah bebas
unnrk proseotase perubahan tertentu dalam variabel bebas. Oieh karena itu ai seting
disebut koefisien elastisitas. Dad tabel 2 tedibat bahwa ada dua variabel bebas yang
memunyai pengaruh signif,kan yaitu pendapatan nasional dan total aktiva bank
Sedangkan elastisitas yang sesaui dengan yang diharapkan, namun tidak mempunyai
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pengaruh yaflg bermakna terhadap penghirnpunan deposito berjangka pada pa& bank
umuln pernerintah dan bank urnurn swasta nasional.

Pendapatan nasional memiliki pengaruh positip yang bermakna terhadap
penghirnpunan deposito be{angka pada pada bank umum pemerintah dan bank umum
swasta nasional. HaI ini mendukung teod dan penelitian yang dilalrukan oleh para peneliti
sebelumnya.

Total aktiva pada bank ulnum pemerintah da. bank umrrtn swasta nasional
memiliki penganrh positip yang bermakna terhadap penghimpunan deposito berjangka
pada bank ufiurm pemerintah dan bank urnum swasta nasional. Total aktiva yang dimiliki
oleh hank, bagi calon penabung merupakan salah satu unsur kredibilitas yang
dipertimbangkan sebelum melalukan investasi tabungan.

D. T(trSIMPUI^AN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada
bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut :

1. Berdasarkan penguiian hipotesis yang telah ailaksanakan sebelumnya, hipotesis
Peftama yang mengatakan bahvra tetdapat pengaruh yang nyata secara bersama-
sama dad faktor pendapatan nasional,tingkat bunga pada bank umum pemedntah
dan bank umum sv/asta nasional, tingkat inflasi, total aktiva bank umum
pemerintah dan bank lunum swasta nasional,dan jurnlah kantor bank umum
pemedntah dan bank umum swasta nasional di Indonesia diterima. Hal ioi tedihat
dari nilai F sebesar 147,847 dengan probabilitas kurang daro 0,05.

2. hipotesis kedua yang mengatakanbahwa total aktiva bank umum pernedntah dan
bank rxnrrn swasa nasional mempunyai pengatuh dominan tethadap
penghimpunan deposito berjangka pada bank urnrun pemedntah dan bank urnuln
swasta nasional diterima. Hal ini dibuktikan dengan koefisien determinasi yang
didapat sebesar 64,400/o

3. 'lari lima vadebel bebas yang digunakan , hanya dua vadabel yang mempunyai
pengaruh nyata tethadap penghimpunan deposito pada bank urnrun p"mirirrtutt
dan bank lrtnum swasta nasional, yaitu pendapatan nasional dan total aktiva bank.
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