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ABSTRAK 

 

AGNES MONICA SIHOMBING “Pengaruh Produk Domestik Bruto dan 

Suku Bunga Terhadap Jumlah Deposito Bank di Indonesia Tahun 2003-2017” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh produk 

domestik bruto dan suku bunga terhadap jumlah deposito bank di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

Eviews 8. Adapun Objek dalam penelitian ini adalah Indonesia, menggunakan data 

runtun waktu (time series) tahun 2003 sampai 2017. Data variabel Y (Deposito) dan 

variabel X2(suku bunga) tersedia dalam bentuk kuartal sedangkan variabel 

X1(PDB) tersedia dalam data tahunan sehingga dilakukan proses interpolasi terlebih 

dahulu untuk mendapatkan data kuartal. Proses pengujian data dengan asumsi 

klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan 

antara PDB dan suku bunga terhadap jumlah deposito dengan persamaan regresi   

lnY = 1.4828 +  0.7596lnX1 + 0.3869lnX2. Dari hasil uji F diperoleh 

Fhitung(313.1380) > Ftabel (3.16) artinya PDB dan suku bunga secara simultan 

berpengaruh positif terhadap deposito. Uji t menghasilkan thitungX1 (23.6591) >  

ttabel (1.672). Karena thitung >  ttabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara PDB dan deposito. Selanjutnya thitungX2(3.2578) > 

ttabel (1.672), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

suku bunga dan deposito. Kemudian uji koefisien determinasi diperoleh 0,916 

artinya pengaruh variabel independent (PDB dan suku bunga) terhadap variabel 

dependent sebesar 91,6%. 
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ABSTRACT 

 

AGNES MONICA SIHOMBING. “The Influence of Gross Domestic 

Product and Interest Rates On The Number of Bank Deposits in 

Indonesia 2003-2017”. 

This study aims to determine whether there is an influence of gross domestic 

product and interest rates on the number of bank deposits in Indonesia. This study 

uses multiple linear regression analysis using Eviews 8. The object in this study is 

Indonesia, using time series data from 2003 to 2017. Data variables are Y 

(Deposits) and variables 𝑋2 (interest rates) are available in quarterly form while 

the 𝑋1 variable (GDP) is available in annual data so that the interpolation process 

is done first to get quarterly data. Data testing process with classical assumptions 

and hypothesis testing. The results show that there is a significant influence between 

GDP and interest rates on the number of deposits with the regression equation lnY 

= 1.4828+ 0.7596ln𝑋1 + 0.3869ln𝑋2. From the F test results obtained 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 

(313.1380)> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  (3.16) means that GDP and interest rates simultaneously have 

a positive effect on deposits. The t test produces  𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  𝑋1 (23.6591) >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  

(1,672). Because 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 , it can be concluded that there is a positive 

influence between GDP and deposits. Then  𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡  𝑋2 (3.2578)>  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  (1,672), it 

can be concluded that there is a positive influence between interest rates and 

deposits. Then the determination coefficient test obtained 0.916 means that the 

influence of the independent variable (GDP and interest rate) on the dependent 

variable is 91.6%. 
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