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lsi Ringkasan 

Permasalahan
 
Apakah faktor-faktor tingkat suku bunga bank asing, tingkat inflasi, pendapatan riil dan
 
jumlah kantor bank asing berpengaruh terhadap penempalan dana masyarakat pada bank
 
asing di Indonesia.
 

Hipotesis
 
Diduga, faktor-faktor tingkat suku bunga bank asing, tingkat inflasi, pendapatan riil dan
 
jumlah kantor bank asing berpengaruh (secara sendiri-sendiri dan bersama-sarna)
 
terhadap penempatan dana masyarakat pada bank asing eli Indonesia.
 

Tujuan Penelitian
 
Untuk mncoba mengetahui seberapa jauh hubungan dan pengaruh tingkat suku bunga
 
bank asing, tingkat inflasi, pendapatan riil dan jumlah kantor bank asing terhadap
 
penempatan dana masyarakat pada bank asing di Indonesia
 

Metodologi Penelitian 

.Ienls dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder d~UJ bersilat time series 
~dwt11 an. Keseluruhan data dikumpulkan dad data-data yang diterhitkan oleh Bunk 
Indonesia dan Biro Pusat Statistik, ditambah data-data pendukung basil studi literarur 
yang berhubungan dengan permasalahan. 

Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini rnenggunakan data sekunder, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 
maupun Biro Pusat Statistik dan berbagai literatur scsuai dengani<Ulgka waktu 
penelitian, yaitu tahun 1986-1997. 
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Kesimpulan dan Saran_ 

Kesimpulan 

Berdasar pada hipotesis yang diajukan dan pembuktian yaJl,U relah dilakukan ruuka 
dapat disimpnlkan bahwa socara sendiri-sendiri dan bcrsmTl<l-sarna faktor-Iakior 
tingkat ~\II<l1 bnnga bank llsing, tingkat inflasi, pendaparan rill dan jumlah kantor bank 
(Ising berpengaruh secara signifikan terhadap penempatan dalla masyarakat puda hank 
asing eli Indonesi H. 

Saran 

Berdasar pada hasil pembuktian yang telah dilakukan, faktor tingkat suku bunga bank 
using memilki pengaruh dominan terhadap penernpntnn <lallH masyarakar pad» bank 
asing di Indonesia, maka gnna menarik dana masyarakat Y~lJlg lebih besar. pihak bank 
asing perlu mempertimbangkan tingkat suku bnnga yang dibcrlukukan, schingga akan 
mampu bersaing dengan bank lokal yang rata-rata member]akukan tilJgkat snku bunga 
yang lebih tinggi, 
Pendapatan riil juga menunjukan peran yang dominan terhadap P~ll"lllpatall dana 
masyarakat pada bank asing eli Indonesia, sehingga pl'lJi1J.gbl:lJJ peudapatun ri i I akan 
sangat mendnknng peningkatnn penempatan dana m:I::-:Y<lrakal pada htlllk asing di 
Indonesia Kebijaksanaan pernerintah diperlukan gUlla IlieningbtlkaJl pendapaian 
masyarakat, yang pada gilirunnya akan berpvngaruh terhadap peuingkatan pvnernpaian 
dana masyarakai pada bank pada umumnya dan bank asing pada khususnya. 

v 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN ANALISIS PENGHIMPUN DANA OLEH... PURMIATI, ATIK




