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Abstract
The purpose of this research is to analyze the effect of time deposit, demand deposit, and saving deposit to lending
in Indonesia 2011-2015. Multiple regression analysis has been used in this research to analyze data. The result of
this research shows that R square is 75%, while time deposit and demand deposit, and saving deposit have a
significant effect to lending in simultan. In partial test, time deposit and demand deposit have positive and
significant effect to lending, while saving deposit have no significant effect to lending.
Keywords: time deposit, demand deposit, saving deposit, lending
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Deposito, Giro, dan Tabungan terhadap penyaluran kredit di
Indonesia dalam hitungan tahunan periode tahun 2011-2015 dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil
penelitian ini menghasilkan angka R square sebesar 75% dengan variabel bebas yang digunakan yaitu Deposito,
Giro, dan Tabungan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penyaluran kredit. Sementara
secara parsial, Variabel bebas yaitu Deposito dan Giro berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran
kredit. Sedangkan tabungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.
Kata kunci : Deposito, Giro, Tabungan, Penyaluran Kredit

I.

PENDAHULUAN
Berdasarkan pengalaman di lapangan
atau bukti-bukti empiris, dana bank yang
berasal dari modal sendiri dan cadangan
modal hanya sebesar 7% sampai dengan 8%
dari total aktiva bank. Dana-dana yang
dihimpun dari masyarakat merupakan
sumber dana terbesar yang paling
diandalkan oleh bank yang bisa mencapai
angka 80% sampai dengan 90% dari seluruh
dana yang dikelola oleh bank. Dana yang
berhasil dihimpun dari masyarakat biasanya
disimpan dalam bentuk giro, deposito dan
tabungan. Selain dari tiga macam bentuk
simpanan dana pihak ketiga tersebut yaitu
giro, deposito dan tabungan, masih terdapat
beberapa macam dana pihak ketiga lainnya
yang diterima bank. Akan tetapi dana-dana

ini sebagian besar berbentuk dana sementara
yang sukar disusun perencanaannya karena
keberadaannya hanya bersifat sementara.
Dari berbagai sumber dana yang
berhasil dihumpun oleh pihak bank,
kemudian bank menyalurkannya kembali
dana tersebut kepada masyarakat secara
efektif dan efisien. Dana yang berhasil
dihumpun dari masyarakat sebagian besar
dialokasikan untuk kredit. Karena kegiatan
pemberian kredit merupakan rangkaian
kegiatan utama suatu bank, dimana
pemberian kredit adalah tulang punggung
kegiatan perbankan. Bila kita perhatikan
neraca bank, akan terlihat oleh kita bahwa
sisi aktiva bank akan didominasi oleh
besarnya jumlah kredit yang diberikan,
sedangkan bila kita perhatikan pula laporan
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Laba Rugi bank, akan terlihat oleh kita
bahwa sisi pendapatan bank akan
didominasi oleh besarnya pendapatan dari
bunga dan provisi kredit. Ini dikarenakan
aktiva bank yang terbanyak akan berkaitan
erat secara langsung ataupun tidak langsung
dengan kegiatan perkreditan. Karena hampir
semua kegiatan perekonomian masyarakat
membutuhkan bank dengan fasilitas
kreditnya,
dimana
dengan
melalui
pemberian kredit pula akan banyak usaha
pembayaran nasabah melalui rekeningnya
sehingga tujuan dari pemberian kredit selain
untuk mendapatkan hasil yang optimal dari
pemberian kredit tersebut, juga untuk
keamanan bank yaitu keamanan untuk
nasabah penyimpan sehingga dengan
melalui kredit, bank akan menambah
dananya.
II. TINJAUAN PUSTAKA
a) Dana Pihak Ketiga (Dana dari
Masyarakat)
Dana pihak ketiga adalah dana yang
dihimpun oleh bank yang berasal dari
masyarakat. Sumber dana dari masyarakat
merupakan sumber dana yang terpenting
bagi kegiatan operasi bank dan merupakan
ukuran keberhasilan bank jika mampu
membiayai operasinya dari sumber dana ini.
Penghimpunan dana dari masyarakat dapat
dikatakan relatif lebih mudah jika
dibandingkan dengan sumber dana lainnya,
selain itu dapat dilakukan secara efektif
dengan memberikan bunga yang relatif lebih
tinggi dan memberikan berbagai fasilitas
yang menarik lainnya seperti hadiah, ATM
dan
pelayanan
yang
memuaskan.
Keuntungan lain dari dana yang bersumber
dari masyarakat adalah jumlahnya yang
tidak
terbatas,
baik
berasal
dari
perseorangan (rumah tangga), perusahaan
maupun lembaga masyarakat lainnya.
Sedangkan kerugiannya adalah biayanya
relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan
dana dari modal sendiri, misalnya untuk

biaya bunga atau biaya promosi. Ada 3
(tiga) jenis simpanan pada bank sebagai
sarana untuk memperoleh dana dari
masyarakat (Tanggulungan, Gustin, (2011))
yaitu :
b) Giro (Demand Deposit)
Giro adalah simpanan pihak ketiga
pada bank yang dapat digunakan oleh
pemiliknya sebagai alat pembayaran, dan
penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat
perintah pembayaran lainnya (SPPL) atau
dengan cara pemindahbukuan. Rekening
giro sering disebut juga dengan rekening
koran yang dapat digunakan untuk
menatausahakan kredit yang diberikan
dalam bentuk rekening giro.
c) Deposito (Time Deposit)
Deposito adalah simpanan pihak
ketiga pada bank yang penarikannya hanya
dapat dilakukan dalam jangka waktu
tertentu
menurut
perjanjian
antara
penyimpanan (pihak ketiga) dengan bank
yang bersangkutan. Dilihat dari sudut biaya
dana, maka dana yang bersumber dari
simpanan dalam bentuk deposito ini
merupakan dana yang relatif mahal
dibandingkan dengan sumber dana lainnya,
misalnya giro atau tabungan. Sumber dana
ini dapat dikategorikan sebagai sumber
dana semi tetap. Berbeda dengan giro, dana
deposito akan mengendap di bank karena
para pemegangnya (deposan) tertarik
dengan tingkat bunga yang ditawarkan oleh
bank dan adanya keyakinan bahwa pada
saat jatuh tempo bila dia (deposan) tidak
ingin memperpanjang jangka waktu
simpanannya, maka dananya dapat ditarik
kembali.
d) Tabungan (Saving Deposit)
Tabungan adalah simpanan pihak
ketiga pada bank yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat-syarat
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tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat
ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat
lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Berbeda dengan simpanan giro yang dapat
digunakan oleh para pengusaha atau para
pedagang untuk melakukan transaksi,
tabungan lebih ditujukan untuk maksud
berjaga-jaga atau keamanan dana oleh
masyarakat
luas.
Selain
itu
bila
dibandingkan dengan giro atau deposito,
peranan tabungan dalam komposisi sumber
dana perbankan relatif lebih kecil. Tingkat
fluktuasi dana tabungan ini dianggap sangat
kecil dan tidak selabil dana yang bersumber
dari giro
.
e) Alokasi Dana Bank dalam Kredit
Dalam kehidupan sehari-hari, kata
kredit bukan merupakan perkataan yang
asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit
tidak saja dikenal oleh masyarakat dikotakota besar, tetapi sampai didesa-desa pun
kata kredit tersebut sudah sangat populer.
Untuk mengetahui tentang kredit secara
lebih terinci akan dibahas pada sub bab
berikut.
Pengertian Kredit
Menurut Tjoekam (1999 : 1), kata
kredit berasal dari bahasa Latin yaitu
credere yang berarti percaya atau to believe
atau to trust. Sedangkan menurut Thomas
Suyatno (1993 : 12), istrilah “kredit” berasal
dari bahasa Yunani yaitu credere juga yang
berarti kepercayaan (truth atau faith). Ada
beberapa pengertian kredit secara universal
menurut
undang-undang
Perbankan
Indonesia, yaitu :
Penyediaan
uang atau tagihantagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain dalam hal
mana pihak peminjam berkewajiban
melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga yang telah
ditetapkan. (Undang-undang Perbankan No.
14 / 1967).

Penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau
pembagian hasil keuntungan. (UndangUndang Perbankan No.7 / 1992)
Penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan pemberian bunga. (Undang-Undang
Perbankan No. 10 / 1998).
III. METODE PENELITIAN
Untuk mendapatkan data yang
diperlukan
dalam
penelitian
guna
menyelesaikan penelitian ini, dilakukan
penelitian pada Bank Indonesia melalui situs
http://www.bi.go.id/(Diakses). Penelitian ini
dilakukan pada bulan juni 2017.
Alasan memilih lokasi ini, untuk
mengetahui pengaruh Deposito, Giro dan
Tabungan Terhadap Penyaluran Kredit di
Indonesia.
a) Objek penelitian
Yang menjadi objek penelitian adalah
pengaruh deposito, giro dan tabungan
terhadap penyaluran kredit di Indonesia
(studi kasus pada 10 bank umum devisa
Nasional).
b) Identifikasi Variabel
Penelitian ini menggunakan tiga
variabel bebas dan satu variabel terikat,
yaitu sebagai berikut :
1) Variabel bebas (independent variable)
adalah variabel yang tidak dipengaruhi
oleh variabel lainnya, terdiri dari
deposito (X1) Giro (X2) dan tabungan
(X3).
2) Variabel terikat (dependent variable)
adalah variabel yang dapat dipengaruhi
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oleh variabel lainnya, yaitu penyaluran
kredit (Y).
IV. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Berdasarkan uji Asumsi Klasik maka
diketahui pada persamaan regresi tidak
terjadi gejala multikolinearitas, tidak terjadi
gejala heteroskedastisitas dan distribusi data
adalah normal, sehingga model regresi linier
berganda
bisa
digunakan
karena
mendapatkan hasil prediksi yang baik atau
bisa memberikan manfaat yang benar.
Hasil perhitungan analisis linier regresi
berganda diperoleh persamaan garis regresi
linier antara deposito, giro, dan tabungan
terhadap penyaluran kredit adalah sebagai
berikut :
Y= 3802.086 + 0.480 X1 +
0.906 X2-0.445 X3, ini menunjukkan bahwa
penyaluran kredit di Indonesia dipengaruhi
secara serempak oleh variable deposito,
giro, dan tabungan.
Berdasarkan hasil pengujian secara
parsial (Uji t) diketahui bahwa deposito dan
giro berpengaruh secara signifikan terhadap
penyaluran kredit di Indonesia. Sedangkan
tabungan tidak berpengaruh terhadap
penyaluran kredit di Indonesia.
Uji signifikansi korelasi berganda
dengan menggunakan F-test diperoleh Fhitung adalah 4.897 lebih besar dari F-tabel
sebesar 3,20 berada pada daerah penolakan
Ho, maka Ho ditolak atau Hi diterima,
berarti memang benar ada hubungan yang
positif dan nyata (signifikan) antara
deposito, giro, dan tabungan terhadap
penyaluran kredit diperoleh bukan karena
kebetulan
Analisis determinasi adalah 75% berarti
variasi hubungan secara simultan antara
perubahan deposito, giro, dan tabungan
terhadap pengeluaran kredit adalah sebesar
75%, sedangkan sisanya 25% dijelaskan
oleh variabel lain diluar perubahan deposito,
giro, dan tabungan.

V. SIMPULAN DAN SARAN
a) Simpulan
1. Berdasarkan hasil pengujian secara
parsial (Uji t) diketahui bahwa deposito,
giro, dan tabungan berpengaruh secara
signifikan terhadap penyaluran kredit di
Indonesia periode tahun 2011 sampai
tahun 2015. Sedangkan variabel bebas
lainnya
yaitu
tabungan
tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
penyaluran kredit di Indonesia periode
tahun 2011 sampai tahun 2015.
2. Berdasarkan hasil uji regresi secara
simultan (Uji F) maka dapat disimpulkan
bahwa deposito, giro, dan tabungan
berpengaruh
signifikan
terhadap
penyaluran kredit di Indonesia periode
tahun 2011 sampai 2015.
3. Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan
uji koefisien determinasi dapatdiketahui
bahwa deposito, giro, dan tabungan
memiliki hubungan yang eratsebesar
75% terhadap penyaluran kredit di
Indonesia periode tahun 2011sampai
tahun 2015
b) Saran
Berdasarkan simpulan di atas maka
dapat dikemukakan beberapa saran yang
dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan
dalam kegiatan ekonomi:
1. Bank Indonesia disarankan agar
meningkatkan investasi yang potensial di
Indonesia,
untuk
mendorong
peningkatan pertumbuhan deposito, giro
dan tabungan, perekonomian masyarakat
juga meningkat, yang pada akhirnya
dapat meningkatkan permintaan pada
kredit.
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