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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan yang sangat penting baik sebagai penerima simpanan
maupun sebagai penyalur dana masyarakat. Sehingga faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi
sangat penting pula dipelihara. Penyimpan dana mau menyimpan dananya di bank umum apabila dia yakin
bahwa dananya akan aman tersimpan. Kepercayaan masyarakat akan lenyap apabila kondisi keuangan bank
dalam keadaan buruk antara lain tidak likuid yaitu bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka
pendeknya kepada nasabah. Apabila ini terjadi, maka nasabah akan mengambil dananya di bank beramairamai (rush) sebagai cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank umum. Hal ini terjadi di
Indonesia pada saat krisis ekonomi melanda yang mempengaruhi kondisi keuangan perbankan secara
keseluruhan yang memburuk. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program
Penjaminan Pemerintah (blankeet guarantee) terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Namun
mengingat kebijakan program penjaminan tersebut bersifat sementara dalam rangka langkah darurat untuk
mengatasi krisis perbankan sehingga apabila tidak disertai dengan kebijakan yang lebih jelas akan
menimbulkan moral hazard dikalangan perbankan maupun masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program penjaminan pemerintah terhadap penghimpunan
dana masyarakat dan perkembangan kinerja perbankan serta untuk melihat hubungan antara suku bunga
penjaminan dengan suku bunga simpanan dan suku bunga SBI.
Data yang digunakan adalah data skunder dari Bank Indonesia tahun 1993 - 2003 untuk deposito dari tahun
1995 - 2003 untuk data perbankan dan suku bunga, sedangkan data pendapatan perkapita bersumber dari
data Biro Pusat Statitik periode 1993-2003. Analisis untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan melalui
analisis tabulasi dan grafik, analisis korelasi, analisis regresi serta analisis sensitivitas terhadap simpanan
dana pihak ketiga, kinerja bank, suku bunga deposito, suku bunga penjaminan, suku bunga SBI serta
pendapatan perkapita.
Dari hasil penelitian terhadap dampak Program Penjaminan Pemerintah terhadap simpanan masyarakat
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara program penjaminan pemerintah dengan
penghimpunan dana masyarakat artinya program penjaminan telah memberikan pengaruh yang positif
terhadap peningkatan penghimpunan dana masyarakat di Bank Umum. Hal ini ditunjukkan dengan hasil
estimasi fungsi deposito dengan memasukkan variabel program penjaminan sebagai variabel dummy.
Sementara itu selama pelaksanaan program penjaminan secara tidak langsung telah mendorong perbaikan
kinerja bank umum sebagai akibat krisis keuangan yang melanda Indonesia.
Berdasarkan hasil estimasi pengaruh suku bunga penjaminan terhadap hubungan suku bunga deposito dan

suku bunga SBI, ditemukan bahwa suku bunga penjaminan memiliki pengaruh dalam penentuan suku bunga
simpanan. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran acuan penentuan suku bunga simpanan yang sebelumnya
selalu mengacu kepada suku bunga SBI maka setelah adanya program penjaminan, suku bunga penjaminan
menjadi acuan bank dalam menentukan suku bunga simpanannya.

