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PENGARUH TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA DAN PRODUK 

DOMESTIK BRUTO TERHADAP TABUNGAN BRUTO DI INDONESIA 

TAHUN 1990-2018 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan tingkat inflasi, suku 

bunga dan produk domestik bruto terhadap tabungan bruto di Indonesia tahun 1990-

2018, untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat inflasi, suku bunga dan produk 

domestik bruto terhadap tabungan bruto di Indonesia. Alat analisis yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan Partial Model Adjusment (PAM). Hasil analisis 

yang dipakai adalah inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto secara bersama-

sama berpengaruh terhadap tabungan bruto. Berdasarkan hasil penelitian, maka 

implikasi penelitian ini bahwa tabungan bruto dipengaruhi oleh inflasi, suku bunga, 

produk domestik bruto (PDB), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model yang secara implisit tercermin dari variabel. 

 

Kata Kunci : inflasi, suku bunga, produk domestik bruto, dan tabungan bruto. 

 

Abstract 

The research objective was to determine the proggression rate of inflation, interes 

rates and gross domestic product of the gross savings of the years 1990-2018, to 

determine the magnitude of the effect of inflation, interest rates and gross domestic 

product of the gross savings. Analysis tools used in this study using Parsial Model 

Adjusment (PAM). Analytical result obtained are inflation, interest rates and gross 

domestic product is jointly effect gross savings. Base on the research that the gross 

savings re effected by inflation, interest rates and gross domestic product, while the 

rest iss explained by other variables outside the models is implicitly reflected in the 

variable. 

 

Keywords : inflation, interest rates, gross domestic product, and gross savings. 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini aktivitas manusia yang berhubungan dengan menabung sangatlah penting. 

Adanya tabungan masyarakat maka dana tersebutlah tidaklah hilang, tetapi 

dipinjam atau dipakai oleh pengusaha untuk membiayai investasinya. Dengan 

demikian, aktivitas menabung akan mendapatkan bunga atas tabungannya. 

Sedangkan, pengusaha akan bersedia membayar bunga tersebut selama harapan 

keuntungan diperoleh dari investasi lebih besar dari yang dibayarkan. Adanya 

kesamaan tabungan dengan investasi misalnya apabila tabungan meningkat maka 

pengeluaran investasi juga meningkat sebagai akibat bekerjanya mekanisme bunga. 

(Dita Kartika Sari, 2012) 
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Menabung memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi setiap orang. 

Manfaat bagi kegiatan setiap orang yakni dapat mengakomodasi uangnya 

selanjutnya uang tersebut dapat digunakan untuk investasi. Dengan menabung 

setiap orang dapat merasakan keamanan uangnya terjamin dan tidak perlu takut 

kehilangan uangnya karena uang tersebut berada di dalam suatu lembaga resmi, 

dengan menabung dapat melatih seseorang untuk hidup hemat. Menabung juga 

dapat meringankan beban seseorang untuk hidup hemat. Menabung juga dapat 

meringankan beban seseorang dimasa depan atau pada saat tertentu apabila 

penabung mengalami kesulitan, maka setiap saat dapat mengambil uang sesuai 

dengan jenis tabungan mana yang telah dipilih oleh penabung. Manfaat tabungan 

bukan hanya penting bagi penabung tetapi juga bermanfaat bagi negara dan 

lembaga perbankan karena melalui lembaga perbankan uang tersebut akan 

terakomodasi sebagai modal yang kemudian dapat digunakan sebagai penawaran 

kredit kepada pihak investor untuk dapat mengekspansi usahanya. Dari manfaat 

tabungan diatas orang dengan sendirinya sadar dan mau menyimpan uang di bank. 

(Dita Kartisa Sari, 2012) 

Menurut Kunarjo, Tabungan adalah jumlah yang disisihkan sesorang 

individu dari pendapatannya untuk tujuan investasi atau menurut teori ekonomi 

pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi 

rendahnya tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga akan semakin 

tinggi pula minat masyarakat untuk menabung dan juga sebaliknya. Tinggi 

rendahnya penawaran dana investasi juga ditentukan oleh tinggi rendahnya suku 

bunga tabungan masyarakat. Tabungan juga merupakan sumber dana yang cukup 

besar, karena tabungan termasuk dalam sumber dana pihak ketiga bagi bank. 

Aktivitas menabung dipengaruhi faktor-faktor seperti pendapatan, tingkat suku 

bunga dan tingkat inflasi. Salah satu daya tarik seseorang untuk menabung adalah 

suku bunga dan suku bunga ini merupakan faktor pertama. Suku bunga itu sendiri 

ditentukan oleh dua kekuatan yaitu : penawaran tabungan dan permintaan investasi 

modal (terutama dari sektor bisnis). 

Tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang atau bisa juga 

dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu seperti 
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halnya barang-barang lain. Faktor yang mempengaruhi tabungan masyarakat 

berikutnya adalah inflasi. Inflasi ialah suatu keadaan dimana senantiasa terjadi 

meningkatnya harga-harga atau suatu keadaan dimana terjadinya penurunan 

daripada nilai uang yang beredar di dalam masyarakat sehingga untuk menghindari 

keadaan ini akan mengambil jalan pintas dengan mengubah uang kasnya menjadi 

barang, yakni dengan cara membelanjakan uang kas untuk membeli barang-barang 

konsumsi, ini berarti akan mengakibatkan permintaan barang-barang dan 

selanjutnya akan meningkat pula harga barang, oleh karena itu walaupun 

masyarakat memegang banyak uang namun uang tersebut akan cepat habis karena 

harga riil daripada barang-barang yang tersedia di pasar juga meningkat, sehingga 

uang tersebut hanya dapat digunakan oleh setiap orang untuk mengkonsumsi 

barang-barang daripada hasrat atau keinginan untuk menabung. Realitas ini akan 

mempengaruhi daya menabung masyarakat, jadi tingkat tabungan akan menurun 

karena dana masyarakat cenderung digunakan untuk mengkonsumsi barang. (Dita 

Kartika Sari, 2012) 

Tingkat bunga dan inflasi bersama-sama sangat mempengaruhi 

masyarakat untuk dapat meningkatkan tabungan. Hal ini dapat kita amati pada 

kehidupan sehari-hari masyarakat yang selalu mencari informasi mengenai tingkat 

tabungan yang tercipta di dalam pasar uang, apabila mereka mengetahui bahwa 

tingkat bunga yang lebih tinggi maka masyarakat akan lebih mengurangi 

pengeluarannya untuk mengkonsumsi guna menambah tabungan mereka karena 

masyarakat mempunyai harapan bahwa uang mereka akan bertambah pada bulan 

atau tahun berikutnya daripada mereka harus menyimpan uang di rumah. Dan 

sebaliknya, apabila tingkat suku bunga menurun maka masyarakat akan 

mengurangi tabungan. Hal ini serupa dengan inflasi, apabila inflasi semakin 

meningkat masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang konsumsi, jadi 

akan menyebabkan tabungan menurun dan sebaliknya apabila kedua faktor tersebut 

diatas bersama-sama terjadi yaitu tingkat suku bunga menurun dan inflasi 

meningkat maka akan menyebabkan daya menabung masyarakat semakin 

menurun. (Dita Karika Sari, 2012) 
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Faktor lain yang sangat menentukan tabungan adalah pendapatan (produk 

domestik bruto). Jika semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka peluang untuk 

menabung juga semakin tinggi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, bahwa 

seseorang yang tingkat pendapatannya semakin tinggi maka semakin tinggi pula 

tingkat tabungannya, karena tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang 

tidak di konsumsikan. (Dita Kartika Sari, 2012). 

Tujuan dari di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto dapat dijadikan pengaruh untuk 

mengetahui tingkat tabungan bruto yang akan dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia. 

 

2. METODE 

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu data sekunder. Data  sekundernya 

diperoleh dari World Bank periode 1990-2018. Untuk pengujian ini menggunakan 

metode  Partial Adjusment Model (PAM). Model Penyesuaian Parsial (PAM) 

merupakan model dinamik, yang mengasumsikan keberadaan suatu hubungan 

equilibrium jangka panjang antara dua atau lebih variabel ekonomi, sedangkan 

dalam jangka pendek terjadi disequlibrium. Modal PAM dapat meliputi banyak 

variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek maupun jangka 

panjang serta mengkaji konsisten atau tidaknya model empiris dengan teori 

ekonomi (Insukindro, 2000). Kriteria yang harus dipenuhi dalam model PAM 

adalah koefisien lamda (λ) variabel bebas (variabel independen) terletak 0 < 𝛽 < 1 

dan β harus signifikan secara statistik dengan tanda koefisien adalah positif 

(Insukindro, 2000). 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

masing-masing variabel bebas (independen) saling berhubungan secara linier. 

Terdapat beberapa metode untuk menguji keberadaan multikolinieritas, dalam 

penelitian ini uji multikolinieritas akan dilakukan dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) variabel independen. Apabila nilai VIF suatu variabel 

independen > 10, maka variabel independen bersangkutan mengalami masalah 

multikolinieritas dan apabila nilai VIF suatu variabel independen < 10, maka 
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variabel independen bersangkutan tidak mengalami masalah multikolinieritas 

(Gujarati, 2003). 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah 

distandarisasi dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak normal. 

Nilai residual dikatakan terdistribusi secara normal jika nilai residual distandarisasi 

tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya (Gujarati, 2003). Uji 

normalitas 𝑢𝑡 yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque Bera. 

Otokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh 

terhadap nilai variabel masa kini, atau masa datang. Otokorelasi akan menyebabkan 

estimasi nilai variasi 𝑢𝑡 yeng terlalu rendah, dan karenanya menghasilkan esimasi 

yang terlalu tinggi untuk 𝑅2. Bahkan ketika nilai estimasi nilai variasi 𝑢𝑡 , tidak 

terlalu rendah, maka estimasi nilai variasi dari koefisien regresi mungkin akan 

terlalu rendah dan karenanya uji t dan uji F menjadi tidak valid lagi atau 

menghasilkan konklusi yang menyesatkan. Uji otokorelasi yang akan digunakan 

adalah uji Breusch Godfrey. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini akan menggunakan 

metode Uji White (No Cross Term). Menurut white, uji ini akan dilakukan dengan 

meregres residual kuadrat (𝑈  𝑖
2 ) dengan variabel independen dan variabel dependen 

kuadrat (Ghozali, 2013). 

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah tepat atau linier. Apabila fungsi yang digunakan dalam suatu studi 

empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik. Dengan uji linieritas, akan 

diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik. Uji 

yang dapat digunakan adalah Ramsey Test. Uji Ramsey Test dikembangkan oleh 

Ramsey (1969) dalam Ghozali (2005). Ramsey mensyaratkan suatu uji yang disebut 

general test of specification atau RESET. Untuk melakukan uji ini harus membuat 

suatu asumsi atau keyakinan bahwa fungsi yang benar adalah fungsi linier. 
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Uji t ( uji validasi pengaruh), analisis ini digunakan untuk seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, secara 

teoritias langkah-langkahnya sebagai berikut (Gujarati, 2012). 

Uji F (uji kebaikan model), analisis ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terkait, 

signifikansi berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh inflasi, suku bunga dan domestik bruto 

terhadap tabungan bruto di Indonesia tahun 1990-2018. Menggunakan alat analisis 

Partial Adjusment Model (PAM). Dalam penelitian ini penulis melakukan 

modifikasi dan pengembangan model dari jurnal penelitian terdahulu (Dita Kartika 

Sari, 2012). Bentuk model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

ln (𝑇𝐵𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽2𝑖𝑡 + 𝛽3ln(𝐺𝐷𝑃𝑡) + 𝜆 𝑙𝑛 (𝑇𝐵𝑡−1) + 𝜀𝑡  (1) 

Hasil estimasi model estimator PAM di atas beserta uji pelengkapnya 

terangkum dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Estimator PAM 
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Uji multikolinieritas yang dipakai adalah uji VIF. Pada uji VIF 

multikolinieritas terjadi apabila nilai VIF untuk variabel independen ada yang 

bernilai >10. Hasil uji multikolinieritas VIF disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

𝐼𝑁𝐹𝑡 10,1146 > 10 Menyebabkan multikolineritas 

𝑖𝑡 8,3037 < 10 Tidak menyebabkan multikolineritas 

ln(𝐺𝐷𝑃𝑡) 10,0487 > 10 Menyebabkan multikolineritas 

ln(𝑇𝐵𝑡−1) 8,1301 < 10 Tidak menyebabkan multikolineritas 

 

Normalitas residual diuji memakai uji Jarque Bera (JB). 𝐻0 uji JB adalah 

distribusi residual normal; sedangkan 𝐻𝐴-nya distribusi residual tidak normal. 𝐻0 

diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik JB > 

α; 𝐻0 ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik stataistik 

JB ≤ α. Dari Tabel 1.1. terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik JB adalah sebesar 0,5587 (> 0,10); jadi 𝐻0  diterima, simpulan 

distribusi residual normal. 

Otokorelasi akan diuji dengan uji Breusch Godfrey (BG). 𝐻0 dari uji BG 

adalah tidak terdapat otokorelasi dalam model; 𝐻𝐴-nya terdapat otokorelasi dalam 

model. 𝐻0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik 2  uji BG > α; 𝐻0  ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik 2  uji BG ≤ . Dari Tabel 1.1. terlihat nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikansi empirik statistik 2  uji BG sebesar 0,6896 (> 0,10); 

jadi 𝐻0 diterima, simpulan tidak terdapat otokorelasi dalam model. 

Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. 𝐻0  uji White 

adalah tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model; dan 𝐻𝐴-nya terdapat 

masalah heteroskedastisitas dalam model. 𝐻0  diterima apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2  uji White > α; 𝐻0 ditolak apabila 

nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 2  uji White ≤ α. 

Dari Tabel 1.1. terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik 2  uji White adalah sebesar 0,0694 (> 0,05); jadi 𝐻0 diterima, 

kesimpulannya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. 
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Ketepatan Spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji 

memakai Ramsey Reset. Uji Ramsey Reset memiliki 𝐻0 spesifikasi modelnya tepat 

atau linier; sementara 𝐻𝐴-nya spesifikasi modelnya tidak tepat atau tidak linier. 𝐻0 

diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F 

uji Ramsey Reset > α; 𝐻0  ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset ≤ α. Dari Tabel 1.1 terlihat nilai p 

(p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statsistik F uji Ramsey Reset 

terlihat memiliki nilai sebesar 0,4600 (> 0,10); jadi 𝐻0  diterima. Kesimpulan 

spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian tepat atau linier. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Inflasi 

Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh (uji t) terbukti bahwa inflasi dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek memilki pengaruh negatif signifikan terhadap 

tabungan bruto. Hal tersebut berarti bahwa peningkatan inflasi akan menyebabkan 

penurunan tabungan bruto. Hal ini menunjukkan inflasi memiliki dampak positif 

dan negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi ringan, justru 

mempunyai pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, 

yaitu meningkatkan pendapatan dan akan mendorong orang-orang untuk menabung 

sehingga meningkatkan tabungan bruto. Sebaliknya, dalam inflasi yang parah, yaitu 

pada saat inflasi tak terkendali keadaan ekonomi menjadi kacau dan lesu. 

Menurut Sukirno (2005:100), akibat dari inflasi ialah kemerosotan 

pendapatan yang diterima masyarakat. Pendapatan pekerja-pekerja tidak selalu 

mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan inflasi. Ini merupakan 

salah satu alasan penting menyebabkan masalah inflasi perlu di hindari. Disamping 

itu inflasi perlu dihindari oleh karena itu menimbulkan berbagai masalah yang 

buruk dalam kegiatan perkenomian yang pada akhirnya menimbulkan 

ketidakstabilan. Inflasi yang serius yaitu yang kelanjutannya sudah tidak dapat 

dikendalikan, akan mengurangi tabungan, mengurangi gairah perusahaan untuk 

melakukan investasi yang produktif dan dapat menimbulkan kemerosotan nilai 

mata uang defisit dalam neraca pembayaran. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ade Kamaludin (2008) 

meneliti bagaimana Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi Dan Tingkat 

Suku Bunga Terhadap Tabungan Di Indonesia Selama Periode (1985-2007). Dari 

hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto, Inflasi dan 

Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap tabungan di Indonesia.  

3.2.2 Suku Bunga 

Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh (uji t) terbukti bahwa suku bunga dalam 

jangka panjang dan pendek memiliki pengaruh signifikan terhadap tabungan bruto. 

Hal tersebut berarti bahwa peningkatan suku bunga menyebabkan masyarakat akan 

lebih terdorong untuk mengorbankan pengeluaran guna menambah tabungan 

sehingga akan menyebabkan peningkatan tabungan bruto. Hal ini menunjukkan 

suku bunga yang tinggi akan medorong masyarakat untuk menabung dan terdorong 

mengorbankan atau menngurangi pengeluaran untuk menambah tabungannya. 

Menurut Sukirno (2008:73), suku bunga menentukan besarnya tabungan 

maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan 

dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan 

permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan dalam suku bunga akan 

terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan 

jumlah permintaan dana investasi tercapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Dini Kurniati (2015) menguji bagaimana Pengaruh Inflasi dan Tingkat 

Suku Bunga Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah (pada beberapa bank 

umum syariah periode 2009-2013).   

3.2.3 Produk Domestik Bruto 

Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh (uji t) terbukti bahwa produk domestik 

bruto dalam jangka panjang dan pendek tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tabungan bruto. Hal tersebut berarti bahwa perubahan yang terjadi pada 

produk domestik bruto tidak akan berakibat penurunan atau peningkatan dalam 

tabungan bruto. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan mencerminkan 

semakin tinggi kegiatan perekonomian. Tingginya kegiatan ekonomi maka akan 

berdampak pada pendapatan masyarakat itu sendiri. Pendapatan yang berubah akan 

menjadikan masyarakat dapat menyisihkan sebagian penghasilannya tersebut untuk 
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menabung dan konsumsi. Karena pendapatan yang diperoleh lebih besar melebihi 

kegiatan konsumsinya artinya ada kelebihan pendapatan yang akan disisihkan 

untuk tabungan. 

Menurut Keynes (Jhingan, 2010:137) mengenai kecenderungan menabung, 

tabungan merupakan fungsi dari pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat akan 

sangat mempengaruhi tingkat tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika 

tingkat pendapatan masyarakat tinggi maka ketersediaan dana yang tidak digunakan 

untuk konsumsi akan semakin tinggi sehingga jumlah tabungan akan meningkat. 

Maka besar jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka akan semakin 

besar pula jumlah tabungan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan (Indra Suhendra dan Dita Ayu Irawati, 2016). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dari pengaruh tingkat inflasi, suku bunga dan produk 

domestik bruto terhadap tabungan bruto di Indonesia tahun 1990-2018 dengan 

menggunakan PAM (Partial Adjusment Model). Dari analisis dan pembahasan 

yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil estimasi regresi PAM (Partial Adjusment Model), terlihat 

bahwa nilai koefisien lamda (λ) variabel dependen 𝑇𝐵𝑡−1 sebesar 0,6895 dengan 

nilai p atau probabilitas (signifikansi) empirik statistik p 0,0000 (<0,05), artinya 

koefisien adjusment (δ) akan memiliki syarat 0<δ<1 dan signifikan. Berdasarkan 

kondisi ini menunjukkan bahwa model terestimasi benar-benar merupakan model 

penyesuaian parsial (partial adjusment model). 

Berdasarkan uji koefisien determinasi (R-Squared atau 𝑅2) memiliki nilai 

sebesar 0,9795, artinya 97,95% variasi variabel tabungan bruto dapat dijelaskan 

oleh variasi variabel inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto. Sisanya 2,05% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini. 
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Berdasarkan uji kebaikan model (uji F), yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa secara serentak variabel inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto 

berpengaruh signifikan terhadap tabungan bruto. 

Berdasarkan (uji T) yang dilakukan dapat diketahui secara parsial variabel 

inflasi berpengaruh negatif terhadap tabungan bruto, variabel produk domestik 

bruto berpengaruh negatif terhadap tabungan bruto, sedangkan suku bunga 

berpengaruh positif terhadap tabungan bruto. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang diberikan 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagi pemerintah, pemerintah 

indonesia diharapkan bisa menjaga stabilitas inflasi, suku bunga dan produk 

domestik bruto agar perekenomian Indonesia juga dapat stabil sehingga permintaan 

masyarakat terhadap tabungan bruto juga akan meningkat. 

Bank Indonesia, hendaknya menaikkan tingkat suku bunga agar masyarakat 

tertarik untuk menabung, sehingga tabungan yang terkumpul di bank akan 

disalurkan kepada para pengusaha sehingga terjadi kegiatan ekonomi yang 

menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).  

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan hasil 

penelitian yang lebih kompleks dengan menggunakan variabel-variabel lain yang 

belum dimasukkan dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan informasi 

yang lebih akurat, jelas dan lengkap terkait kebijakan yang tepat untuk mengatasi 

tabungan bruto di Indonesia. 
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