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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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) 

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 
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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 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 
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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 
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inflasi meningkat maka akan menyebabkan daya menabung masyarakat 

semakin menurun. (Dita Karika Sari, 2012) 

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). Berikut 

adalah data Tabungan Bruto di Indonesia tahun 1990-2018. 

Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Tabungan Bruto Periode 1990-2018 (Milyar 

US$) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : World Bank (Diolah) 

Berdasarkan Grafik 1.1 yang bersumber dari world bank pertumbuhan 

tabungan bruto di Indonesia dari tahun 1990-2018 mengalami fluktuasi. 

Indonesia mengalami penurunan tabungan bruto paling rendah pada tahun 1999 

sebesar 18.482.704.556,49 US$. Sedangkan Indonesia mengalami kenaikan 

tabungan bruto tertinggi pada tahun 2018 sebesar 331.416.689.688,66 US$. 
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Faktor yang mempengaruhi fluktuasi tabungan bruto antara lain yaitu suku 

bunga dan inflasi. Variabel inflasi bersifat mendua terhadap tabungan, hal ini 

tergantung perilaku individu dalam menilai inflasi yang diharapkan terjadi 

waktu ke muka (tahun depan atau bulan depan) sehingga akan bereaksi dengan 

melakukan aktivitas yang akan mempengaruhi tabungan baik itu positif atau 

negatif. Sedangkan suku bunga di negara berkembang biasanya diatur oleh 

pemerintah dan tidak disesuaikan dengan baik terhadap kekuatan pasar dari 

permintaan dan penawarannya. Oleh karenanya perusahaan negara berkembang 

dengan terpaksa bergantung pada kredit bank dengan bunga tinggi untuk 

mendanai kebutuhan tambahan dan stok modal mereka hal ini membuat kredit 

digunakan sebagai pemanas atau pelicin yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi. 

Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan Inflasi Periode 1990-2018 (%) 

 
 

Sumber : World Bank (Diolah) 
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Berdasarkan Grafik 1.2 dapat diketahui bahwa inflasi indonesia 

mengalami fluktuasi pada tahun 1990-2018. Inflasi indonesia terparah pada 

tahun 1998 pada saat krisis moneter sebesar 75,27 %. Sedangkan inflasi 

terendah pada tahun 2016 sebesar 2,44 %. Inflasi di indonesia biasanya terjadi 

dikarenakan meningkatnya permintaan seperti meningkatnya belanja 

pemerintah, tingginya peredaran uang dan inflasi karena dorongan biaya.  

Menurut Yutisa Tri Cahyani (2018), inflasi berakibat sangat buruk bagi 

perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang terutama 

terhadap fungsi tabungan, melemahkan semangat menabung dari masyarakat, 

meningkatkan kecenderungan untuk belanja terutama untuk non primer dan 

barang-barang primer serta mengarahkan investasi pada hal-hal yang non 

produktif yaitu mengumpukan kekayaan seperti tanah dan bangunan. 

Gambar 1. 3 Grafik Perkembangan Suku Bunga Periode 1990-2018 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : World Bank (Diolah) 

Berdasarkan Grafik 1.3 dapat diketahui bahwa suku bunga indonesia 

pada tahun 1990-2018 mengalami fluktuasi. Suku bunga terendah pada tahun 
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1998 sebesar -24,60 % hal ini terjadi karena banyak bank ditutup sehingga 

menimbulkan kepanikan yang memicu nasabah bank melakukan penarikan 

dana secara besar-besaran. Sedangkan suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 

1992 sebesar 15,61 %. Variabel tingkat suku bunga merupakan alat kebijakan 

moneter yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan 

stabilitas perekonomian. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang 

beredar dan konsumsi yang berhubungan pinjaman bank, maka pemerintah akan 

menaikkan tingkat suku bunga dengan adanya suku bunga tinggi maka biaya 

ekonomi dari kegiatan konsumsi yang menggunakan pinjaman bank akan 

semakin mahal begitu juga sebaliknya. 

Gambar 1. 4 Grafik Perkembangan Produk Domestik Bruto Periode 1990-2018 

(Milyar US$) 

 
Sumber : World Bank (Diolah) 

 

Berdasarkan Grafik 1.4 yang bersumber dari world bank dapat diketahui 

bahwa produk domestik bruto indonesia pada tahun 1990-2018 mengalami 

fluktuasi. Produk domestik bruto indonesia terendah pada tahun 1990 sebesar 
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309.821.137.734,34 US$. Sedangkan produk domestik bruto tertinggi pada 

tahun 2018 sebesar 1.146.853.725.883,45 US$.  

Menurut Yutisa Tri Cahyani (2018), produk domestik bruto merupakan 

indikator yang penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu 

negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar berlaku maupun atas dasar 

harga konstan. Produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mengambarkan  

nilai tambah barang dan jasa  yang dihitung menggunakan harga yang berlaku 

pada setiap tahun, sedangkan produk domestik bruto atas dasar konstan 

menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka perumusan 

permasalahan yang menjadi objek analisis penelitian yaitu : 

1. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap tabungan bruto di 

indonesia tahun 1990-2018? 

2. Apakah suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tabungan bruto di 

indonesia tahun 1990-2018? 

3. Apakah produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap tabungan 

bruto di indonesia tahun 1990-2018? 

C. Tujuan Masalah 

Dari rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengatahui pengaruh inflasi terhadap tabungan bruto di indonesia 

tahun 1990-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap tabungan bruto di 

indonesia tahun 1990-2018. 

3. Untuk mengetahui produk domestik bruto terhadap tabungan bruto di 

indonesia 1990-2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, dapat dijadikan referensi dan memperkaya pengetahuan 

mengenai tingkat inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto terhadap 

tabungan bruto di Indonesia tahun 1990-2018. 

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi pengaruh inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto 

terhadap tabungan bruto di indonesia tahun 1990-2018. Dengan demikian 

pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini guna untuk mengambil 

keputusan. 

3. Bagi Pengetahuan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu 

pengetahuan dan referensi dalam upaya untuk membahas permasalahan-

permasalahan tentang inflasi, suku bunga dan produk domestik bruto 

terhadap tabungan bruto di Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu data sekunder. 

Data  sekundernya diperoleh dari World Bank periode 1990-2018. 
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2. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini akan dipergunakan alat analisis dari jurnal (Dita 

Kartika Sari, 2012). “Fluktuasi Inflasi, Suku Bunga dan Produk Domestik 

Bruto Terhadap Tabungan di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Pembangunan 

Volume 10 Nomor 2. Untuk penelitian ini ditunjukkan dengan persamaan 

sebagai berikut : 

ln(𝑇𝐵𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1INFt + 𝛽2it + 𝛽3 ln(𝐺𝐷𝑃𝑡) + 𝜆𝑙𝑛(𝑇𝐵𝑡−1) + 𝜀𝑡 

 Dimana :  

 TB = Tabungan bruto 

 INF = Inflasi 

 i = Suku bunga 

 GDP = Produk domestik bruto 

 ln = Operasi logaritma natural 

 λ = (1-δ) 

 δ = Koefisien penyesuaian 

 𝛼0 = δ𝛽0 ; Konstanta jangka pendek 

 𝛼1...𝛼3= Koefisien regresi jangka pendek 

 υ  = δε ; error term jangka pendek 

 ε  = Error term jangka panjang 

 𝛽0      = Konstanta jangka panjang 

 𝛽1...𝛽3= Koefisien regeresi jangka panjang  

 t = Tahun  

Langkah-langkah estimasinya sebagai berikut : estimasi parameter 

model estimator, uji asumsi klasik, uji kebaikan model, dan uji validitas 

pengaruh. 

Untuk pengujian ini menggunakan metode Partial Adjusment 

Model(PAM), dilakukan dengan menggunakan Eviews. 
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Dengan melakukan uji sebagai berikut :  

a. Partial Adjusment Model  

Model penyesuaian Parsial (PAM) merupakan model dinamik, 

yang mengasumsikan keberadaan suatu hubungan ekuilibrium jangka 

panjang antara dua atau lebih variabel ekonomi, sedangkan dalam 

jangka pendek terjadi disequilibrium. Model PAM dapat meliputi lebih 

banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek 

maupun jangka panjang serta mengkaji konsisten atau tidaknya model 

empiris dengan teori ekonomi (Insukindro, 2000). 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas, Untuk menguji apakah pada suatu model regresi, 

suatu variabel independen dan variabel dependen mempunyai 

distribusi normal atau tidak normal. 

2) Uji Multikolinieritas, untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

3) Uji Heteroskedastisitas, untuk mengetahui apakah pada suatu regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. 

4) Uji Autokorelasi, untuk mengetahui apakah pada suatu model 

regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual). 

5) Uji Spesifikasi Model atau uji linieritas, untuk mengetahui apakah 

pada suatu model regresi spesifikasi model yang dipakai dalam 

penelitian tepat atau linier. 
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F. Sistematika Penelitian 

Penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara sistematis yang 

dikemukakan oleh penulis dapat dengan mudah dipahami. Adapun penelitian 

ini memiliki susunan dengan sistematika BAB yang terdiri dari 5 bab. 

Sistematika penulisan antara lain sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Merupakan bagian pendahuluan yang meliputi bagian latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bagian tinjauan pustaka dan landasan teori yang meliputi 

kajian pustaka, landasan teori dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Merupakan bagian metode penelitian yang meliputi jenis dan tata cara 

pengumpulan data definisi operasional variabel dan metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bagian hasil analisis dan pembahasan yang meliputi 

deskripsi data dan hasil analisis serta pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bagian simpulan data dan implikasi yang meliputi 

simpulan dan implikasi penelitian. 


