
Determinan simpanan masyarakat di perbankan wilayah Eks-Karesidenan 

Surakarta (suatu pendekatan ekonomi makro tahun 2000-2006) 

Oleh : 

Taufik Akbar 

F.0104092 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia sebagai negara berkembang 

menghadapi berbagai tantangan. Tantangan besar yang selalu muncul adalah 

bagaimana strategi dan cara membiayai pembangunan nasional dimana modal yang 

dibutuhkan cenderung semakin meningkat seiring dengan perkembangan 

perekonomian. Kekurangan modal dalam membiayai pembangunan telah menjadi 

karakteristik umum dari negara berkembang. 

Modal pembangunan tersebut dapat berasal dari luar negeri dan dalam 

negeri. Modal yang berasal dari luar negeri yakni pinjaman atau utang pemerintah, 

sedangkan yang berasal dari dalam negeri salah satunya dihimpun dari dari dana 

masyarakat atau yang sering disebut dengan simpanan masyarakat di perbankan. 

Modal yang berasal dari utang cenderung memiliki resiko yang lebih besar. Utang 

akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga 
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disertai campur tangan urusan dalam negeri oleh negara donor. Lembaga perbankan 

merupakan salah satu lembaga yang mempunyai potensi untuk menghimpun dana 

masyarakat. Dana yang dihimpun bank adalah dalam bentuk tabungan, deposito, dan 

giro. 

Simpanan masyarakat di perbankan menjadi penting karena dana simpanan 

tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan kegiatan usaha bank yang tertuang dalam 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.10 tentang perbankan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa betapa pentingnya tabungan dapat memengaruhi pembangunan 

ekonomi suatu negara. Untuk itu guna memperoleh lebih banyak dana yang 

dibutuhkan bagi proses pembangunan perlu dilakukan usaha-usaha mobilisasi 

tabungan melalui lembaga keuangan yang berfungsi menyalurkan dana masyarakat 

kepada pihak yang memerlukannya (investor). 

Seperti kita ketahui pada tahun 1997 silam, Indonesia dilanda krisis 

ekonomi yang sangat mengejutkan para pelaku ekonomi Indonesia. Untuk mengatasi 

krisis tersebut pemerintah meminta bantuan kepada International Monetary Fund 

(IMF) yang menghasilkan ketetapan untuk melikuidasi 16 Bank Umum Swasta 

Nasional (BUSN), kemudian berlanjut dengan penetapan modal minimal bank umum 

hingga tahun 1998 sebesar Rp 1 triliun yang cukup memukul perbankan. Sementara 

itu, terjadi pula kenaikan suku bunga deposito berjangka pada semua bank. Bahkan 

kenaikan tersebut cenderung mengarah kepada perang suku bunga diantara bank-

bank. Adanya ekspektasi terhadap tingginya laju inflasi juga mendorong bank-bank 

untuk menaikkan suku bunga agar suku bunga riil tetap positif, dengan demikian 
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memberikan daya tarik bagi masuknya aliran dana masyarakat ke sistem perbankan 

(Astuti, 1999:36-46). 

Hal tersebut berakibat pada keraguan masyarakat terhadap perbankan 

nasional. Nasabah maupun mitra perbankan menipis kadar kepercayaannya terhadap 

sejumlah BUSN tertentu yang dianggap masih memiliki masalah, terutama masalah 

likuiditas, makin berusaha untuk memperkecil resiko transaksi terhadap BUSN 

bersangkutan dengan cara mengurangi secara bertahap dana yang disimpan di BUSN 

tersebut. Pada saat bank-bank ramai hendak merger, justru direspon negatif oleh 

kalangan nasabah. Trauma likuidasi bank begitu membekas di kalangan deposan, 

sehingga ‘berita baik’ tentang merger pun diinterpretasikan sebagai sinyal hilangnya 

dana yang disimpan di bank yang bersangkutan (Astuti, 1999: 36-46). 

Namun kini setelah krisis cukup lama berselang, Industri perbankan 

memasuki era baru dimana telah terbentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) 

serta terdapat skema penjaminan simpanan sejak 22 Maret 2007. Simpanan dana 

masyarakat di bank dijamin hingga Rp 100 juta oleh LPS. Kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan semakin pulih. Namun apakah tingkat suku bunga dan tingkat 

inflasi tetap menjadi faktor yang mempengaruhi simpanan masyarakat di perbankan 

masih perlu dikaji lebih dalam. 

Pemikiran yang banyak berkembang tentang simpanan masyarakat di 

perbankan menyimpulkan bahwa simpanan masyarakat di perbankan dipengaruhi 

oleh tingkat suku bunga dan pendapatan. Pemikiran ini merupakan berasal dari dua 

pemikiran tentang faktor penentu tabungan yang kontradiktif, yakni pemikiran aliran 

Klasik dan Keynes. 
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Aliran Klasik menyatakan bahwa tingkat suku bunga akan menentukan 

besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. 

Setiap perubahan dalam tingkat suku bunga akan menyebabkan pula perubahan 

dalam tabungan rumahtangga dan investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam 

tingkat suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara 

jumlah tabungan dengan jumlah investasi tercapai. Pengusaha akan mengurangi 

permintaan terhadap tabungan rumahtangga apabila tingkat suku bunga tinggi dan 

sebaliknya. Rumahtangga akan menawarkan lebih banyak tabungan apabila tingkat 

suku bunga bertambah tinggi dan sebaliknya. 

Berlawanan dengan aliran Klasik, aliran Keynesian menyatakan bahwa 

besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumahtangga tergantung kepada besar 

kecilnya tingkat pendapatan rumahtangga tersebut. Semakin besar jumlah 

pendapatan yang diterima oleh rumahtangga, semakin besar pula jumlah tabungan 

yang akan dilakukan. Apabila jumlah pendapatan rumahtangga tidak mengalami 

kenaikan atau penurunan, perubahan yang cukup besar dalam tingkat bunga tidak 

akan menimbulkan pengaruh yang berarti terhadap jumlah tabungan yang akan 

dilakukan. Jumlah pendapatan yang diterima rumahtangga yang menjadi penentu 

utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Dengan 

demikian, tingkat bunga tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan 

tabungan (Sukirno, 1999). 

Di dalam teori diduga bahwa ketidakpastian ekonomi yang lebih besar dapat 

meningkatkan tabungan karena konsumen menghindari resiko dengan menyimpan 

modalnya sebagai tindakan pencegahan dalam menghadapi kemungkinan perubahan 
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yang kurang baik pada pendapatan dan faktor-faktor lain (Skinner 1988 dan Zeldes 

1989 dalam Loayza et. al. 2000). Inflasi merupakan hal yang mewakili 

ketidakpastian (ekonomi makro) di dalam literatur empiris mengenai tabungan dan 

pertumbuhan. Walaupun demikian, hanya sedikit dari banyak studi panel di negara 

berkembang yang mengikutsertakan variabel inflasi kemudian menemukan 

hubungan positif dan signifikan pada tingkat tabungan swasta. Edwards (1996) dan 

Loayza et. al. (2000) melengkapi bukti yang membenarkan pandangan ini. Oleh 

karena itu terdapat dugaan sementara bahwa simpanan masyarakat di perbankan juga 

ditentukan oleh inflasi sebagai ketidakpastian atau instabilitas perekonomian. 

Teori standar makroekonomi menyatakan bahwa kebijakan moneter—dalam 

penelitian ini berhubungan dengan tingkat suku bunga—sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan memiliki efek yang merata secara nasional, namun hal ini 

dalam kenyataannya seringkali tidak terjadi. Suatu negara pada umumnya memiliki 

daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda sehingga efek kebijakan moneter 

tidak selalu seragam dan cenderung memiliki efek yang berbeda antar daerah. Hasil 

penelitian Rizal dan Soesilo (2005) menunjukkan adanya perbedaan respon daerah 

terhadap kebijakan moneter yang disebabkan perbedaan karakteristik perekonomian 

daerah, diantaranya dari: sektor manufaktur dan industri minyak dan gas, trade 

balance, broad credit chanel, bank lending chanel, dan perdagangan. Beragamnya 

kondisi di tiap daerah ini harus menjadi perhatian utama masing-masing pemegang 

kebijakan dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut dirasa sangat perlu dilakukan, 

dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya ketidakseimbangan kebijakan fiskal 

daerah dan kebijakan moneter Bank Indonesia (Simorangkir dalam Natalisa, 2007). 
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Kawasan eks-Karesidenan Surakarta merupakan kawasan strategis 

pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah dan juga merupakan wilayah pembangunan 

VII di propinsi Jawa Tengah dengan pusatnya berada di kota Surakarta. Kawasan ini 

beranggotakan kabupaten dan kota dengan jumlah yang paling banyak dibandingkan 

dengan kawasan strategis dan wilayah pembangunan lain di propinsi Jawa Tengah. 

Kawasan ini terdiri dari: satu kota, kota Surakarta; dan enam kabupaten yaitu: 

kabupaten Boyolali, kabupaten Sukoharjo, kabupaten Wonogiri, kabupaten Sragen, 

dan kabupaten Klaten, dimana ketujuh kabupaten/kota ini menjadi pilihan kajian 

studi bagi penulis. Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan jumlah simpanan 

masyarakat di perbankan kawasan kajian studi, sedangkan gambar 1.1 

memperlihatkan perkembangan pertumbuhan jumlah simpanan di perbankan 

kawasan kajian studi. 

 

Tabel 1.1. Perkembangan Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Pada Bank Umum 
di Wilayah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2000-2006 
(dalam juta rupiah) 

 

Kab/Kota 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Surakarta 5,542,217 4,356,751 6,690,553 7,250,146 7,737,068 8,697,407 8,278,927 

Boyolali 150,882 208,309 216,743 270,589 308,880 332,139 583,376 

Sukoharjo 105,704 59,732 218,825 272,370 312,365 392,984 853,341 

Karanganyar 199,027 312,037 181,622 260,614 302,327 337,963 668,916 

Wonogiri 266,753 334,117 338,327 393,416 472,046 523,671 667,953 

Sragen 217,851 241,247 242,500 263,317 302,526 305,987 597,854 

Klaten 693,420 895,500 586,242 635,118 683,730 738,979 1,575,758 

Eks-
Karesidenan 
Surakarta 

7,175,854 6,407,693 8,474,812 9,345,570 10,118,942 11,329,130 13,226,125 

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Tengah (SEKDA) Bank Indonesia. 
Catatan: Simpanan terdiri dari giro, deposito, dan tabungan 
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Pada Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan simpanan masyarakat di bank 

umum eks-Karesidenan Surakarta. Secara keseluruhan, jumlah simpanan eks-

Karesidenan Surakarta cenderung terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2000 

hingga 2006. Jika dilihat per kabupaten/kota, penurunan jumlah simpanan terjadi 

pada tahun 2001 di Kota Surakarta sebanyak Rp1,18 triliun dan Kabupaten 

Sukoharjo sebanyak Rp45,9 miliar. Pada tahun 2002, terjadi penurunan jumlah 

simpanan di Kabupaten Karanganyar sebesar Rp130,4 miliar dan Kabupaten Klaten 

sebanyak Rp309,2 miliar. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Simpanan Masyarakat di Bank Umum 
Wilayah eks-Karesidenan Surakarta. 

Sumber: data diolah 

 

Perkembangan pertumbuhan jumlah simpanan di perbankan eks-

Karesidenan Surakarta pada gambar 1.1 cenderung fluktuatif dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 11.6 persen per tahun. Titik terendah pertumbuhan jumlah 

simpanan terjadi pada tahun 2001 yakni sebesar -10,7 persen. Penurunan ini 

cenderung drastis jika dibandingkan dengan pertumbuhan simpanan tahun 

sebelumnya yang sebesar 12.62 persen. Namun pada tahun 2002 terjadi peningkatan 
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pertumbuhan jumlah simpanan yang cenderung drastis yakni pada posisi 32,3 persen. 

Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah simpanan pada tahun tersebut di kota 

Surakarta sebesar Rp2,3 triliun dan kabupaten Sukoharjo sebesar Rp159 miliar yang 

cenderung besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah simpanan 

tertinggi terjadi juga pada tahun tersebut. Sehingga fluktuasi dari simpanan ini perlu 

dikaji lebih lanjut agar dapat diketahui determinan-determinannya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

mengambil judul ”DETERMINAN SIMPANAN MASYARAKAT DI 

PERBANKAN WILAYAH EKS-KARESIDENAN SURAKARTA (SUATU 

PENDEKATAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2000-2006).” Berikut ini 

disajikan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dihasilkan perumusan masalah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap simpanan masyarakat di 

perbankan wilayah eks-karesidenan Surakarta? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga terhadap simpanan masyarakat di 

perbankan wilayah eks-karesidenan Surakarta? 

3. Bagaimana pengaruh instabilitas perekonomian khususnya tingkat inflasi terhadap 

simpanan masyarakat di perbankan wilayah eks-karesidenan Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai  berikut: 
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1. Menganalisis pengaruh pendapatan per kapita terhadap simpanan masyarakat di 

perbankan wilayah eks-karesidenan Surakarta. 

2. Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap simpanan masyarakat di 

perbankan wilayah eks-karesidenan Surakarta. 

3. Menganalisis pengaruh instabilitas perekonomian khususnya tingkat inflasi 

terhadap simpanan masyarakat di perbankan wilayah eks-karesidenan Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan masyarakat eks-karesidenan 

Surakarta. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat juga digunakan oleh pihak pengambil 

kebijakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan yang tepat, guna 

kepentingan bangsa dan negara. 

3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini digunakan sebagai salah satu sarana untuk 

menerapkan teori yang diperoleh dari berbagai literatur selama mengikuti 

perkuliahan. 

4. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah penelitian yang ada serta dapat 

digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. 
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