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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh Produk Domestik 
Bruto terhadap permintaan deposito berjangka di Indonesia, (2) pengaruh suku 
bunga deposito terhadap permintaan deposito berjangka di Indonesia, (3) 
pengaruh SBI terhadap permintaan deposito berjangka di Indonesia, (4) pengaruh 
jumlah kantor bank terhadap permintaan deposito berjangka di indonesia, (5) 
pengaruh PDB, suku bunga deposito, SBI, dan jumlah kantor bank terhadap 
permintaan deposito berjangka di Indonesia. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan asosiatif yaitu penelitian 
yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada tidaknya pengaruh 
antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jenis data dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia Cabang Sumatera Barat 
dari kuartal IV tahun 2003 sampai kuartal II tahun 2010. Teknik analisis data 
adalah deskriptif dan induktif. Analisis induktif terdiri dari 1) Uji 
Multikolinearitas, 2) Uji Autokorelasi, 3) Uji Heterokedastisitas dan 4) Uji 
persamaan Model OLS, Untuk melihat signifikansi pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat digunakan 1) Uji t, dan 2) Uji F dengan α = 0,05 dan 
analisis determinasi (R2). 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) PDB berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap nilai permintaan deposito berjangka di Indonesia (2) suku 
bunga deposito berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan deposito 
berjangka di Indonesia (3) SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
permintaan deposito berjangka di Indonesia, (4) jumlah kantor bank berpengaruh 
tidak signifikan terhadap permintaan deposito berjangka di Indonesia, (5) PDB, 
suku bunga deposito, SBI, dan jumlah kantor bank berpengaruh signifikan 
terhadap permintaan deposito berjangka di Indonesia. 

Dengan mengetahui variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi 
permintaan deposito berjangka rupiah pada bank umum di Indonesia, diharapkan 
bank-bank lebih merespon terhadap perubahan-perubahan pada variabel-variabel 
tersebut. Implikasinya adalah setiap keterlambatan penyesuaian diri suatu bank 
akibat terjadinya perubahan pada variabel-variabel tersebut, maka bank yang 
bersangkutan akan kalah bersaing dengan bank lainnya dalam menghimpun dana 
dari masyarakat. 
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