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ABSTRAKSI 


Semakin berkembangnya peran pasar dalam perekonomian cenderung 
menyebabkan semakin pentingnya tmnsmisi kebijakan moneter melalui harga uang 
atau suku bunga. Hal ini tidak terlepas dari semakin majunya sektor keuangan kita. 
Dang sekarang telah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Karena itu suku bunga 
menentukan perputaran uang, alokasi uang dari berbagai jenis investasi, serta 
kegiatan perekonomian secara keseluruhan. 

Akhir -akhir ini tingkat bunga nominal di Indonesia cenderung semakin mahal 
bila dibandingkan dengan tingkat bunga di negara-negara lain. Perkembangan ini 
tentunya akan membawa masalah yang serius pada perekonomian Indonesia, karena 
akan berdampak pada beberapa sektor antara lain investasi, dunia usaha, ekspor, bagi 
perbankan sendiri dan makin membesamya pinjaman luar negeri yang tentu saja akan 
membahayakan tingkat inflasi dan neraca pembayaran. 

Berangkat dari permasalahan di atas mendorong untuk mengadakan studi ini 
untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga nominal 
perbankan pada bank urnum pemerintah di Indonesia pa.da peri ode tahun 1991.1
1997.n. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah tingkat bunga SIBOR, tingkat 
depresiasi yang diharapkan, perkembangan pendapatan nasional riil, perkembangan 
jurnlah uang beredar dalam arti sempit, tingkat inflasi yang diharapkan, tingkat bunga 
SBI, tingkat likuiditas perbankan dan indeks harga saham gabungan. 

Hasil penelitian menunjukkan pada bank umum pemerintah di Indonesia dari 
delapan variabel bebas yang diteliti faktor yang berpengaruh terhadap tingkat bunga 
nominal adalah tingkat bunga SBI dengan t observasi sebesar 3,793 dan likuiditas 
rupiah perbankan t observasi 2,741. Diantara faktor yang diteliti faktor yang paling 
dominan berpengaruh adalah tingkat bunga SBI. Berdasarkan uji yang dilakukan 
secara serempak temyata kedelapan variabel bebas mampu menjelaskan variabel 
tingkat bunga nominal bank umurn pemerintah sebesar 92,3% dengan tingkat 
kepercayaan 95% sisanya 7,7% disebabkan oleh variabellain di luar model. 

Dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa sektor keuangan khususnya 
perbankan dalam negeri belum terintegrasi penuh dengan sektor perbankan luar 
negeri terbukti dengan kurang signifikannya faktor tingkat bunga SIBOR dan tingkat 
depresiasi yang diharapkan terhadap tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal 
masih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam negeri khususnya kebijakan 
moneter pemerintah dan faktor interen perbankan sendiri. 
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