
ABSTRAK 

J..IJR."ilADI. Pengarub Pcrkembangan Jumlab Tabungan dan Deposito 
Terhadap Jumlab Kredit yang Diberikan oleb PT Bank Rakyat Indonesia 
(Penero) Tbk. Cabang Medan Iskandar Muda (dibawab bimbingan lbu 
Karloata :-iainggolan, Ms.Ac scba�ai Pembimbing I dan lbu Linda Lores, SE, 
!\W ubagai Pembimblng II). 

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Ral;yal Indonesia Cabang Iskandar Muda 
h!an Iskandar Muda No. 173 Medan lelp, (061) 4551700. Jumlah tabungan. 
deposito, dan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda Jalan 
ls1andar Muda meningkat tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kc:bcrhasilan 
mana;emen dalam menghimpun dana murah dari masyarakat tcrutama masyarakat 
pedesaan melalui tabungan Simpedes dengan program promosi "Pesta Rak-yat� dan 
BR!tama dengan program promosi "Untung Beliung". 

Jenis penelitian ini adalah aso�iatif kausal, dengan populasi seluruh data tabungan 
d3n deposito sedangkan sampel yang diambil dalah data Tabungan dan Deposito dari 
lapomn keuangan bulanan 2005-2008. Variabcl penelitian terdiri dari variabel 
beba:. dan variabcl tcrikat. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. yaitu 
data yang berbentuk angka dan merupakan data sekunder yaitu dnta yang telah diolah 
dan diperoleh secara langsw1g dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 
Medan Iskandar Muda. Metode analisis yang digunal;an untuk mcnguji hipotesis 
ndalah analisis regresi berganda, dimana untuk mcnguji ''apakah voriabel independen 
berpengaruh terhadap variabcl dcpenden, baik secara simultan maupun secara 

parsml". 
Dllri basil pembahasan yang peneliti lak-ukan. diperoleh bcbc:rapa kesimpulan 

sdxlgai bcrikut : 
I) Variabel peTkembanganJumlah tabungan (Xt) dan perkembanganjumlah deposito 

(Xz), berpengaruh secara simultan terhadop jumlah k:redit (Y) 
z Variabel perkembangan jumlah t.al>ungan CXt) dan peTkcmbangan jumlah deposito 

(Xz). berpeogaruh secara parsial terhadap jumlah kredit (Y), 
3) �ilai adjusred R2 sebcsar 0.962 menunjukkan hahwa jumlah kredi t hanya dapat 

dijelaskan oleh variabel indepcnden (perkembangan jumlah t.abungan dan 
pcrkembangan jumlah deposito) sebcsar 96,2% dan selebihnya dijclaskan oleh 
tilktor-foktor Jain yang tidaJ... discrtakan dalam penelitian ini. 

4) Penelitian ini sejalan dcngan pe neli tian Mci Wulan (2004) dan Edward Sibarani 
(:!004) yang meogatakan bah""a tabungan dan deposito direspon positif terhadap 

jumlah kredit. tetapi tidak sejolan dengan penelitian Lily Parlina (2007) yang 
mrngatakan hahwa tabungan dan deposito tidak berpengaruh signifikan dan 
direspon negatif terhadap jumlah kredit yang diberikan. 

S Pcnelitian ini mengha.�ilkan kesimpulan bahwo perkembangan jumlah tabungan 
d;m deposito berpengaruh terhadap jumlah kredit yang dibcrikan oleh PT Baak 
IW.yat Indonesia (Persero) Thk. Cabang Medan Iskandar Muda. 
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