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ABSTRAK
This study aims to determine the factors external and internal that can influence the deposit interest rate
on State-Owned Banks. External factors are inflation and the Bank Indonesia Certificates (SBIs). While the
internal factors of banking performance, represented by the CAR (Capital Adequacy Ratio), LDR (Loan to
Deposit) and ROA (Return On Assets). The data used are secondary data from Bank Indonesia in 2004-2010.
Analysis to test the research hypothesis is done by multiple linear regression analysis to test the effect of each
independent variable (inflation, Bank Indonesia Certificates, CAR (Capital Adequacy Ratio), LDR (Loan to
Deposit Ratio) and ROA (Return On Assets) to the dependent variable (deposit rates). Before analyzing the
regression results, first results of the classical assumptions and its significance tested, ensuring they meet the
standards of the BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). From the result of external factors and internal on
interest rates deposits showed a significant relationship between inflation, Bank Indonesia Certificates (SBI)
and CAR (Capital Adequacy Ratio) of the deposit rate at the level of 5%. While variable LDR (Loan to
Deposit Ratio) and ROA (Return On Assets) proved to have no effect significantly.
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1.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia
saat ini bisa dikatakan mulai diupayakan
pemulihannya. Dengan pembangunan nasional
yang
berkelanjutan
dan
tepat
sasaran
pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat
segera terwujud. Pembangunan nasional yang
berkelanjutan dalam pelaksanaannya menuntut
adanya suatu industri perbankan yang sehat,
tangguh dan efisien dengan peranan
yang
semakin meningkat pula. Mengingat salah
satu
aspek
dari pelaksanaan pembangunan
pada dasarnya menyangkut kegiatan penanaman
modal atau
investasi,
maka
peningkatan
pembangunan
membutuhkan
peningkatan
investasi yang pada gilirannya menuntut
peningkatan sumberdaya berupa dana sebagai
sumber pembiayaannya.
Saat ini industri perbankan telah mampu
menyediakan sarana pembiayaan yang memadai
bagi kebutuhan investasi pembangunan, serta
sekaligus
memungkinkan
bekerjanya

mekanisme
pasar secara efektif dalam
memobilisasi dan mengalokasi sumber-sumber
keuangan secara lebih efisien. Dunia perbankan
telah semakin mampu menciptakan produkproduk jasa keuangan yang dapat menyediakan
berbagai
alternatif
pembiayaan
untuk
memenuhi kebutuhan dunia usaha, maupun
instrumen untuk menabung bagi masyarakat.
Salah satu produk perbankan yang
dapat dijadikan alternatif oleh masyarakat
sebagai sarana berinvestasi maupun untuk
menyimpan uang adalah deposito. Deposito
adalah produk simpanan di bank yang
penyetoran maupun penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu saja atau sesuai
dengan jatuh temponya sehingga deposito
dikenal juga sebagai tabungan berjangka.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi
tingkat suku bunga deposito perbankan di
Indonesia, baik faktor makro ekonomi maupun
faktor mikro ekonomi. Inflasi adalah salah satu
faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi
tingkat suku bunga deposito di samping faktor
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makro ekonomi lainnya.
Indonesia telah mengalami berbagai macam
krisis keuangan baik yang berasal dari dalam
negeri maupun luar negeri. Meskipun kondisi
perekonomian dunia mengalami guncangan yang
sangat berat, namun ketahanan sektor perbankan
Indonesia masih cukup kuat. Rasio kecukupan
modal (capital adequacy ratio – CAR) Bank
Persero sebesar 16,8 persen pada tahun 2008,
masih jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan
batas minimal 8,0 persen.
Di tengah-tengah krisis ekonomi dunia,
pertumbuhan
kredit
perbankan
nasional
meningkat pesat. Sampai dengan Desember 2008
kredit tumbuh mencapai 30,7 persen dengan nilai
Rp1.300,2 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan
pertumbuhan tahunan 2007 yang sebesar 26,4
persen.. Di sisi penghimpunan dana, simpanan

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Inflasi
2.1.1 Definisi Inflasi

masyarakat pada bank tumbuh sebesar 16,2
persen dari Rp1.528,2 triliun pada akhir 2007
menjadi Rp1775,2 triliun pada akhir 2008, lebih
lambat dibandingkan akhir tahun 2007 yang
tumbuh sebesar 17,7 persen. Seiring dengan
perkembangan
tersebut,
rasio
pinjaman
terhadap simpanan (loan to deposit ratio –
LDR) naik dari 65,1 persen pada tahun 2007
menjadi 73,2 persen pada akhir 2008.
Dengan berjalannya waktu kondisi moneter
telah diupayakan oleh pemerintah agar semakin
stabil, perkembangan sosial politik di dalam
negeri yang relatif kondusif, serta kondisi
perekonomian internasional yang membaik telah
memberikan peluang bagi pemulihan kestabilan
nilai rupiah dan perbaikan aktivitas ekonomi
nasional.
1.
2.
3.
4.
2.2

Soebagiyo, dkk (2002 : 101) mendefiniskan
inflasi sebagai berikut : “Inflasi adalah
kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara
umum dan terus- menerus dalam kurun waktu
tertentu”.
Bodie, dkk (2001:331), inflasi merupakan
suatu nilai dimana tingkat harga barang dan jasa
secara umum mengalami kenaikan.
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa inflasi adalah naiknya harga barang-barang
umum secara terus-menerus dalam suatu periode
tertentu.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

2.2.1 Pengertian Sertifikat Bank Indonesia
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia
No.8/13/DPM tentang Penerbitan Sertifikat Bank
Indonesia Melalui Lelang, Sertifikat Bank
Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah
surat berharga dalam mata uang Rupiah yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek.
2.2.2 Tujuan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

2.1.2 Komponen Inflasi
1.
Menurut Prathama, dkk (2001:203), ada
tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat
dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu :
1. Kenaikan harga
Harga suatu komoditas dikatakan naik jika
menjadi lebih tinggi darpada harga periode
sebelumnya.
2. Bersifat umum
Kenaikan harga suatu komoditas belum
dapat dikatakan inflasi jika kenaikan
tersebut tidak menyebabkan harga secara
umum naik.
3. Berlangsung terus menerus.

Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
Inflasi sedang (antara 30-100% setahun)
Hiperinflasi ( diatas 100% setahun)

2.
3.

4.

Tujuan diterbitkannya SBI antara lain :
Mempengaruhi reserve money Bank
Persero
Menarik minat bank-bank agar mereka
dapat
menanamkan
kelebihan
cadangannya.
Menyediakan instrumen Pasar Uang dalam
denominasi Rupiah yang menghasilkan
bunga,likuid dan bebas risiko (yang dapat
digunakan sebagai pengatur posisi
cadangan bank).
Memperbesar likuiditas bank dalam
pcrdagangan SBI di pasar sekundcr.

2.2.3 Dasar Hukum Sertifikat Bank Indonesia
2.1.3 Tingkat Inflasi
Menurut Boediono (1985:161-172), ada
berbagai cara untuk menggolongkan macam
inflasi, penggolongan pertama didasarkan “parah”
tidaknya inflasi, disini kita bedakan beberapa
macam inflasi
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Dasar hukum penerbitan SBI adalah UU
No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral,
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998
tentang Penerbitan dan Perdagangan
Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi
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Rupiah, dan Peraturan Bank Indonesia
Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari
2004 tentang Bank Indonesia – Scripless
Securities Settlement System.
2.2.4 Keuntungan dan Kerugian SBI
1. Keuntungan
Keuntungan utama investasi pada
instrumen Sertifikat Bank Indonesia
adalah:
1.1. Opportunity
untuk
memperoleh
pendapatan bunga yang lebih tinggi
dari instrumen Deposits On Call dan
deposito bulan {Time Deposit)
1.2 Menjaga likuiditas, yaitu jika sewaktuwaktu perusahaan membutuhikan dana,
SBI dapat diperjual belikan dan
diterima oleh
seluruh
lembaga
keuangan bank maupun non bank
sehingga sangat likuid.
2. Kerugian
Kerugian investasi ini adalah :
2.1 Umur SBI yang paling kecil adalah
satu bulan, sehingga kurang fleksibel
jika dana perusahaan yang tersedia
hanya dapat ditanamkan kurang dari
sebulan
2.2 Investasi pada SBI dikenakan PPh final
sebesar 20%
2.3 Pengertian Return on asset (ROA)
2.3.1 . Definisi Return on asset (ROA)
Hanafi, dkk (2004:83) mendefinisikan
ROA sebagai berikut : “Rasio yang
mengukur
kemampuan
perusahaan
menghasilkan laba dengan menggunakan
total asset (kekayaan) yang dipunyai
perusahaan setelah disesuaikan dengan
biaya-biaya
untuk
mendanai
asset
tersebut.”
Tandelilin
(2003:240),
"ROA
menggambarkan sejauhmana kemampuan

aset-aset yang dimiliki perusahaan unluk
dapat menghasilkan laba. Rasio ROA
diperoleh dengan membagi laba sebelum
bunga dan pajak dengan jumlah aset
perusahaan".
Dari beberapa definisi di atas dapat
disimpulkan bahwa ROA adalah rasio
untuk mengukur kemampuan kemampuan
perusahaan menghasilkan laba. ROA
berfungsi untuk mengukur efektifitas
perusahaan dalam menghasilkan laba
dengan memanfaatkan aktiva yang
dimiliknya.
2.3.2 Manfaat Return On Asset (ROA)
Manfaat Return On Asset (ROA) menurut
Munawir (2001 : 91-92) adalah :
1. Jika
perusahaan
telah
menjalankan
praktik akuntansi dengan baikmaka dengan
analisis
ROA
dapat diukur efisiensi
penggunaan modal yang menyeluruh, yang
sensitif
terhadap
setiap
hal
yang
mempengaruhi
keadaan
keuangan
perusahaan.
2. Dapat diperbandingkan dengan rasio
industri sehingga dapat diketahui posisi
perusahaan
terhadap industri. Hal ini
merupakan salah satu langkah dalam
perencanaan strategi.
3. Selain
berguna
untuk
kepentingan
kontrol, analisis ROA juga berguna untuk
kepentingan perencanaan.
2.3.3. Rumus Return on asset (ROA)
ROA merupakan indikator seberapa
besar aset perusahaan dalam menghasilkan
revenue. Dapat dikatakan pula bahwa ROA
menunjukkan seberapa efisien manajemen
dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki
untuk menghasilkan revenue. Return on
Asset (ROA) dihitung dengan formula
sebagai berikut:

Net Pr ofit after Tax

ROA =

Total Asset

2.4

Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)

2.4.1 Definisi Loan to Deposit Ratio (LDR)
Kasmir ( 2003: 272) mendefinisikan
LDR sebagai berikut : “Rasio untuk
mengukur komposisi jumlah kredit yang
disalurkan dibandingkan dengan jumlah
dana masyarakat dan modal sendiri yang
digunakan”.

Almilia, dkk (2005,157), Loan to
Deposit Ratio (LDR) digunakan untuk
menilai likuiditas suatu bank dengan cara
membagi jumlah kredit dengan jumlah
dana.
Dapat disimpulkan bahwa Loan
to
Deposit
Ratio (LDR) merupakan rasio
yang menunjukkan kemampuan suatu bank
dalam menyediakan
dana
kepada
debiturnya dengan modal yang dimiliki
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oleh bank maupun dana yang
dikumpulkan dari masyarakat.

dapat
Rumus Loan to Deposit Ratio (LDR)
sebagai berikut :

2.4.2 Rumus Loan to Deposit Ratio (LDR)
LDR

=

Kredit x 100 %
Dana Pihak Ketiga

Kredit merupakan total kredit yang
diberikan kepada pihak ketiga (tidak
termasuk antar bank). Dana Pihak Ketiga
mencakup giro, tabungan, dan deposito
(tidak termasuk antar bank).

modal disetor dan cadangan- cadangan
yang dibentuk dari laba setelah pajak.
2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)
2.5.1 Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)

2.4.3 Unsur-unsur Loan to Deposit Ratio:
Total Loans
Total Loans adalah semua realisasi
kredit dalam rupiah dan valuta asing
yang diberikan bank termasuk kantornya
di luar negeri, kepada pihak ketiga bukan
bank baik di dalam maupun di luar
negeri.
2
Total Deposit
Total deposit adalah dana yang dihimpun
oleh bank yang berupa:
1
Giro, yaitu simpanan yang dapat
digunakan sebagai alat pembayaran,
dan penarikannya dapat dilakukan
setiap saat dengan menggunakan cek,
sarana pembayaran lainnya, atau dengan
pemindah bukuan.
2
Deposito Berjangka, yaitu simpanan
yang
penarikannya
hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu menurut
perjanjian antara penyimpan dengan
bank yang bersangkutan.
3
Sertifikat Deposito, yaitu deposito
berjangka
yang
bukti
penyimpanannya dapat diperdagangkan.
4
Tabungan, yaitu simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan
menurut syarat-syarat tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek atau alat yang dapat
dipersamakan dengan itu.
3 Equity
Equity adalah modal yang terdiri dari

Sinungan (1992:157) mendefinisikan
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah
“Perbandingan modal sendiri bank dengan
kebutuhan modal yang tersedia setelah
dihitung margin risk (pertumbuhan resiko)
dari akibat yang beresiko”.
Achmad, dkk (2003:142), Capital
Adequacy
Ratio
merupakan
rasio
permodalan
yang
menunjukkan
kemampuan bank dalam menyediakan
dana untuk keperluan pengembangan
usaha serta menampung kemungkinan
risiko kerugian yang diakibatkan dalam
operasional bank. Semakin besar rasio
tersebut akan semakin baik posisi modal.
Dapat disimpulkan bahwa Capital
Adequacy Ratio adalah merupakan rasio
permodalan
yang
menunjukkan
kemampuan bank dalam menyediakan
dana untuk keperluan pengembangan
usaha serta menampung kemungkinan
risiko kerugian yang diakibatkan dalam
operasional bank

1

CAR =

Keterangan :
Modal adalah penjumlahan modal inti dan
modal pelengkap
ATMR adalah aktiva terlimbang menurut
resiko yang diperoleh dari perkalian antara
butir-butir neraca dengan bobot resiko
yang ditetapkan Bank Indonesia.
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2.5.2 Rumus Capital Adequacy Ratio (CAR)
Menurut
Mulyono
(1995: 113),
CAR merupakan perbandingan antara
Equity Capital dengan total loans dan
securities. CAR dalam penelitian ini
dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
Modal x 100%
ATMR

2.6

Pengertian Deposito

2.6.1 Definisi Deposito
Anwari
(1979:12)memberikan
pengertian bahwa “deposito adalah nama
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yang diberikan pada simpanan deposan di
bank yang lasim diletakkan pada
persyaratan jangka waktu penyimpanan”.
Karim (2004 : 411), “uang yang
dititipkan pada bank oleh pribadi maupun
lembaga usaha tertentu untuk disimpan
dan kemudian ditarik kembali saat
dibutuhkan atau berdasarkan syarat yang
telah disepakati bersama, yang dapat
dimintai
atau
dibutuhkan
disebut
deposito”.
Berdasarkan uraian tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa deposito adalah
simpanan uang ke bank
yang
penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu menurut perjanjian
yang telah disepakati yang dibuat secara
tertulis oleh dan antara pihak bank dengan
nasabah penyimpan dana (deposan).

lebih memanfaatkan perkreditan serta danadana dari kalangan masyarakat untuk
menyukseskan pelaksanaan stabilitas dan
pembangunan ekonomi.
2.6.3 Jenis Deposito
Jenis deposit menurut Ali (1992:173):
1 .Sertifikat Deposito Terbuka
Sertifikat dalam pecahan kecil, untuk
mempertahankan nasabah tetap di bagian
tabungan yang mungkin sedang mencari
tarif tabungan yang lebili baik , juga untuk
menarik rekening tabungan baru.
2. Rekening Terbuka Deposito Berjangka
Rekening disediakan untuk pencari laba
dan lainnya kebetulan punya sejumlah
uang tunai yang besar untuk sementara
waktu.
3. Sertifikat Deposito Pasar Uang
Sertifikat ini dimaksudkan sebagai alat
pasar uang. Sertifikat Deposito ini
merupakan alat yang sangat luwes dan
memungkinkan berbagai syarat dan
kondisi. Sertifikat deposito berjangka dapat
diperbaharui atas permintaan atau dianggap
otomatis pada waktu jatuh temponya jika
tidak diserahkan.

2.6.2 Tujuan Deposito
1.
2.

Tujuan deposit menurut Suyarno (1990:39):
Sebagai salah satu kegiatan bank untuk
mengumpulkan dana yang berlebihan
dimasyarakat.
Sebagai suatu aktifitas yang terdapat dalam
suatu negara dengan tujuan utama adalah

Observasi dilakukan dalam bentuk observasi
perilaku yaitu dengan mengambil

3. METODE PENELITIAN
1. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan dengan membaca
buku literatur tentang inflasi, SBI dan
kinerja bank. Selain itu juga melakukan
pencarian data di Internet tentang inflasi, SBI
dan kinerja bank.
2. Observasi

4.

PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari website
Bank Indonesia. Data yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah
nilai tingkat suku bunga deposito Bank
Persero di Indonesia, tingkat inflasi,
Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta
kinerja perbankan yang diukur dari
indikator CAR (Capital
Adequacy
Ratio), ROA (Return on Equity), LDR
(Loans to Deposit Ratio) untuk Bank
Persero secara keseluruhan. Data
observasi diambil dari Laporan Tahunan
Bank Indonesia, SEKI (Statistik
Ekonomi dan Keuangan Indonesia) dan
Data Perbankan Indonesia dengan

3.

data-data sekunder yang terdapat di Bank
Indonesia (BI) dan kemudian menganalisa
data tersebut
Pengambilan kesimpulan
Setelah proses analisa telah selesai dilakukan,
maka dilakukan pengambilan kesimpulan
dengan cara menarik kesimpulan dari analisa
data dilakukan sebelumnya.
data time series 2004 – 2010 yang
dihitung secara triwulanan. Adapun
populasi dari penelitian ini adalah
jumlah seluruh Bank Persero yang ada di
Indonesia yang masih beroperasi selama
tahun 2004 hingga 2010. Tercatat
jumlah Bank Persero berdasarkan boklet
Bank Indonesia adalah sejumlah 4 bank.
Bank Persero yang dimaksud adalah
meliputi Bank Mandiri, Bank Negara
Indonesia (BNI), Bank Tabungan
Negara (BTN) dan Bank Rakyat
Indonesia (BRI).

Variabel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah :
1. Variabel tergantung / dependent (Y), yaitu
variabel yang dipengaruhi oleh variabel X
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2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

adalah Y = Tingkat suku bunga deposito
yang dinyatakan dalam persen.
Variabel bebas / Independent (X), yaitu
variabel yang mempengaruhi Y adalah :
a. X1 = Inflasi
b. X2= Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
c. X3 = ROA
d. X4 = LDR
e. X5 = CAR
Penjelasan dari masing-masing varibel
adalah sebagai berikut:
Tingkat Inflasi (X1). Laju inflasi Indonesia
Per tahun berdasarkan presentase perubahan
indeks harga konsumen (IHK) dari tahun
ke
tahun
yang
dilaporkan secara
triwulanan dalam Laporan Tahunan Bank
Indonesia dan dinyatakan dalam persen.
Sertifikat Bank Indonesia (X2). Surat
berharga dalam mata uang Rupiah yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek.
ROA (Return on Assets) (X5). Rasio ini
digunakan untuk mengukur kemampuan
manajemen bank dalam memperoleh
keuntungan (laba) secara keseluruhan.
LDR (Loan to Deposits Ratio) (X6).
Loan To Deposit Ratio adalah rasio
antara seluruh jumlah kredit yang diberikan
bank dengan dana yang diterima oleh bank.
CAR (Capital Adequacy Ratio) (X4).
CAR adalah rasio kinerja bank untuk
mengukur kecukupan modal yang dimiliki
bank untuk menunjang aktiva yang
mengandung atau menghasilkan risiko.
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
tingkat suku bunga deposito berjangka (Y).
Tingkat bunga deposito berjangka adalah

suatu harga penggunaan uang yang dapat
diukur dari besarnya penggunaan uang
dalam jangka waktu tertentu yang
disesuaikan dengan tingkat permintaan
dalam pasar dana investasi sebagai imbalan
atas penanaman dana pada deposito
berjangka. Tingkat suku bunga deposito
yang dimaksud adalah tingkat suku bunga
deposito rata-rata Bank Persero. Variabel ini
dinyatakan dalam persen.
Dalam penelitian ini, analisa dilakukan
dengan analisis Regresi. Model ini yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model
regresi linear berganda dan dikembangkan
menjadi spesifikasi model yang akan
dijadikan sebagai model penelitian menjadi
seperti pada rumus berikut :
Y= β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+ e
Regresi linear berganda dengan persamaan
Y= β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4 +
β5X5 + e
3.1 Pengaruh Inflasi terhadap Suku Bunga
Deposito
Pengaruh secara parsial dari inflasi
terhadap suku bunga deposito dapat dilakukan
dengan membandingkan besarnya p-value
pada kolom sig dengan level of significant
sebesar 0,05 atau membandingkan t hitung
(pada kolom t) dengan t tabel dengan kriteria
penerimaan dan penolakan hipotesis yang
diusulkan.
Untuk menguji hipotesis dari pengaruh
secara parsial dapat diketahui dengan melihat
tabel coefficients (tabel 1) dibawah ini.

Tabel 1Coefficients

(Sumber : Perhitungan SPSS)

Berdasarkan tabel 1, diperoleh variabel inflasi
memiliki nilai p-value pada kolom sig 0,016 <
0,05 level of significant (α), artinya signifikan,
sedangkan t hitung -2,480 < dari t tabel 2,000
(dihitung dari two tailed α=0,05 df-k, df=75-5 =
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70), artinya signifikan. Signifikan disini berarti
Ha1 diterima dan Ho1 ditolak. Artinya inflasi
berpengaruh terhadap suku bunga deposito secara
parsial.
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3.2 Pengaruh SBI terhadap Suku Bunga
Deposito
Pengaruh secara parsial dari SBI terhadap
suku bunga deposito dapat dilakukan dengan
membandingkan besarnya p-value pada kolom sig
dengan level of significant sebesar 0,05 atau
membandingkan t hitung (pada kolom t) dengan t
tabel dengan kriteria penerimaan dan penolakan
hipotesis yang diusulkan

2.3 Pengaruh CAR terhadap Suku Bunga
Deposito
Pengaruh secara parsial dari CAR terhadap
suku bunga deposito dapat dilakukan dengan
membandingkan besarnya p-value pada kolom sig
dengan level of significant sebesar 0,05 atau
membandingkan t hitung (pada kolom t) dengan t
tabel dengan kriteria penerimaan dan penolakan
hipotesis yang diusulkan

3.4 Pengaruh LDR terhadap Suku Bunga
Deposito
Pengaruh secara parsial dari LDR terhadap
suku bunga deposito dapat dilakukan dengan
membandingkan besarnya p-value pada kolom sig
dengan level of significant sebesar 0,05 atau
membandingkan t hitung (pada kolom t) dengan t
tabel dengan kriteria penerimaan dan penolakan
hipotesis yang diusulkan.
Untuk menguji hipotesis dari pengaruh secara
parsial dapat diketahui dengan melihat tabel
3.5 Pengaruh ROA terhadap Suku Bunga
Deposito
Pengaruh secara parsial dari ROA terhadap
suku bunga deposito dapat dilakukan dengan
membandingkan besarnya p-value pada kolom
sig dengan level of significant sebesar 0,05
atau membandingkan t hitung (pada kolom t)
dengan t tabel dengan kriteria penerimaan dan
penolakan hipotesis yang diusulkan.
Untuk menguji hipotesis dari pengaruh
secara parsial dapat diketahui dengan melihat
3.6 Pengaruh Inflasi, SBI, CAR, LDR dan
ROA terhadap Suku Bunga Deposito
Uji hipotesis tentang pengaruh inflasi, SBI,
CAR, LDR dan ROA terhadap suku bunga
deposito
secara
simultan
(gabungan)
dilakukan dengan cara membandingkan
besarnya p-value pada kolom sig dengan level

Untuk menguji hipotesis dari pengaruh
secara parsial dapat diketahui dengan melihat
tabel coefficients (tabel 1). Berdasarkan tabel 1,
diperoleh variabel SBI memiliki nilai p-value
pada kolom sig 0,000 < 0,05 level of significant
(α), artinya signifikan, sedangkan t hitung 12.874
< dari t tabel 2,000 (dihitung dari two tailed
α=0,05 df-k, df=75-5 =70),artinya signifikan.
Signifikan disini berarti Ha1 diterima dan Ho1
ditolak. Artinya SBI berpengaruh terhadap suku
bunga deposito secara parsial.
Untuk menguji hipotesis dari pengaruh secara
parsial dapat diketahui dengan melihat tabel
coefficients (tabel 1). Berdasarkan tabel 1,
diperoleh variabel CAR memiliki nilai p-value
pada kolom sig 0,000 < 0,05 level of significant
(α), artinya signifikan, sedangkan t hitung -5.377
< dari t tabel -2,000 (dihitung dari two tailed
α=0,05 df-k, df=75-5 = 70),artinya signifikan.
Signifikan disini berarti Ha1 diterima dan Ho1
ditolak. Artinya CAR berpengaruh terhadap suku
bunga deposito secara parsial.
coefficients (tabel 1). Berdasarkan tabel 1,
diperoleh variabel LDR memiliki nilai p-value
pada kolom sig 0,132 > 0,05 level of significant
(α), artinya tidak signifikan, sedangkan t hitung 1.526 > dari t tabel -2,000 (dihitung dari two
tailed α=0,05 df-k, df=75-5 = 70),artinya tidak
signifikan. Tidak Signifikan disini berarti Ha1
ditolak dan Ho1 diterima. Artinya LDR tidak
berpengaruh terhadap suku bunga deposito secara
parsial.

tabel coefficients (tabel 1). Berdasarkan table
1 diperoeh variabel ROA memiliki nilai pvalue pada kolom sig 0,210 > 0,05 level of
significant (α), artinya signifikan, sedangkan t
hitung 1,266 < dari t tabel 2,000 (dihitung dari
two tailed α=0,05 df-k, df=75-5 = 70),artinya
tidak signifikan. Tidak signifikan disini berarti
Ha1 ditolak dan Ho1 diterima. Artinya ROA
tidak berpengaruh terhadap suku bunga
deposito secara parsial.

of
significant
sebesar
0,05
atau
membandingkan F hitung (pada kolom F)
dengan F tabel dengan kriteria penerimaan
dan penolakan hipotesis yang diusulkan.
Untuk menguji hipotesis dari pengaruh
secara gabungan dapat diketahui dengan
melihat tabel anova (tabel 2) dibawah ini.
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Tabel 2 Anova

Sumber : Perhitungan Output SPSS

Berdasarkan tabel 2, didapatkan pvalue pada kolom sig 0,000 < 0,05 level
of significant (α), artinya signifikan,
sedangkan F hitung 109.160 > dari F
table 2,35 artinya signifikan (df1 = 6-1 =

5 dan df2 = 75-6 = 69). Signifikan disini
berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
Artinya inflasi, SBI, CAR, LDR dan
ROA secara bersama-sama berpengaruh
terhadap suku bunga deposito.

4.7 Koefisien Determinasi Inflasi, SBI,
CAR, LDR dan ROA terhadap Suku
Bunga Deposito

paling baik dalam analisis regresi
yang dinyatakan dengan koefisien
determinasi majemuk (R2). R2 = 1
berarti variabel independen berpengaruh
sempurna terhadap variabel dependen.
Dalam output SPSS, koefisien
determinasi terletak pada tabel Model
Summary dan tertulis R Square. Namun
untuk regresi linear berganda sebaiknya
menggunakan R Square yang sudah
disesuaikan atau Adjusted R Square,
karena disesuaikan dengan jumlah
variabel independent yang digunakan
dalam penelitian.

Untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan variabel independent dapat
menjelaskan variabel dependen dengan
melihat koefisien determinasi (R2).
Koefisien determinasi merupakan ukuran
yang digunakan untuk menentukan
berapa persen fluktuasi atau varian dari
sautu variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabel independen.
Dengan kata lain pengujian ini
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
ketepatan yang
Tabel 3 Model Summary

(Sumber : Perhitungan Output SPSS)

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai
Adjusted R Square atau koefisien
determinasi sebesar 0,880. Angka
tersebut dapat digunakan untuk melihat
besarnya pengaruh inflasi, SBI, CAR,
LDR dan ROA terhadap suku bunga
deposito secara gabungan, denga cara
menghitung Koefisien Determinasi (KD)
dengan menggunakan rumus sebagai
berikut :
KD = AdjR2 x 100%

IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dapat
dikemukakan beberapa kesimpulan
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KD = 0,880 x 100%
KD = 88 %
Maka
didapatkan
kesimpulan,
variabilitas suku bunga deposito dapat
diterangkan
dengan
menggunakan
variabel inflasi, SBI, CAR, LDR dan
ROA sebesar 88%; sedangkan sisanya
sebesar 12 % (100% - 88 %) disebabkan
oleh variabel-variabel lain diluar model
ini.
sebagai berikut : Pertama, dari hasil
pengujian secara parsial inflasi memiliki
hubungan negatif dan berpengaruh
secara signifikan, SBI memiliki
hubungan positif dan berpengaruh
secara signifikan, CAR memiliki
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hubungan negatif dan berpengaruh
secara signifikan, LDR memiliki
hubungan negatif dan tidak berpengaruh
secara signifikan, ROA memiliki
hubungan positif dan tidak berpengaruh
secara signifikan.
Kedua, dari hasil pengujian secara
serempak terhadap variabel tingkat
inflasi, SBI, CAR (Capital Adequacy
4.2 Saran
1.Penelitian
selanjutnya
sebaiknya
memasukkan variable lain selain variabel
inflasi, tingkat suku bunga BI (SBI),
Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan
to Deposit (LDR) dan Return On
Assets (ROA) yang juga mempunyai
pengaruh terhadap suku bunga deposito,
seperti kurs rupiah terhadap dollar.
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