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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pembahasan yang ada di bagian ini mencakup deskripsi variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian yaitu Giro Wajib Minimum, Sumber Dana, 

Kredit produktif bank umum, dan GDP serta dijelaskan tentang hasil analisis jalur 

setelah sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Selain itu juga akan 

dipaparkan hasil pengujian hipotesa yang menjadi dasar dari penelitian ini. 

4.1.  Deskripsi Objek Penelitian   

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah total GWM 

bank umum dalam rupiah (statutory reserves), sumber dana bank umum, kredit 

produktif bank umum (kredit investasi dan kredit modal kerja), dan GDP riil dalam 

kurun waktu 2003:1 hingga 2010:4. Fokus utama penelitian berkisar pada efek 

perubahan dari alat kebijakan GWM terhadap perekonomian riil yang ditandai 

dengan penyaluran kredit produktif bank umum serta output dari perekonomian 

yang menggunakan GDP sebagai indikatornya. Sub-bab berikut menjabarkan 

tentang fenomena variabel-variabel tersebut dalam kurun waktu penelitian.   

 4.1.1.  Fluktuasi GWM Akibat Peraturan Bank Indonesia 

 Giro Wajib Minimum merupakan salah satu alat kebijakan moneter yang 

dimiliki oleh bank sentral. Di Indonesia, alat kebijakan ini sudah digunakan oleh 

Bank Indonesia sejak pertama kali berdiri dengan tujuan awalnya sebagai 

prudential instrument (Ascarya, 2005:32). Memang pada perjalanannya, alat 

kebijakan ini jarang digunakan oleh Bank Indonesia jika dibandingkan dengan 

alat kebijakan lainnya seperti OPT dan intervensi suku bunga. 

Dalam periode tahun 2000-2010 terjadi beberapa kali perubahan 

kebijakan GWM. Dasar perubahan peraturan mengenai GWM terkait dengan 

kondisi likuiditas di perekonomian nantinya ditakutkan akan mengakibatkan
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gejolak ketidakstabilan harga. Hal ini sesuai dengan komitmen Bank Indonesia 

untuk menjaga perekonomian tetap dalam kondisi stabil. 

Tabel 4.1: Perubahan Peraturan Bank Indonesia tentang Giro Wajib 

Minimum pada Bank Umum 

 

Peraturan Bank 
Indonesia 

Ketentuan GWM Keterangan 

PBI No. 6/15/PBI/2004 

1. 5% GWM Utama + 
Syarat DPK (0-3%) + 
Level LDR (0-5%) 

2. GWM Valas 3% 
3. Tingkat bunga jasa 
giro sebesar 3% per 
tahun 

4. Mulai berlaku 1 Juli 
2004 

Perubahan dari Surat 
Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 
31/2B/KEP/DIR tanggal 

6 April 1998 

PBI No. 7/29/PBI/2005 

Perubahan terjadi pada: 
1. Tambahan GWM 
rupiah berdasarkan 
DPK dan LDR 

2. Pemberian jasa giro 
5,5% per tahun 

3. Mulai berlaku 8 
September 2005 

Perubahan pertama PBI 
No. 6/15/PBI/2004 

PBI No. 7/49/PBI/2005 

Perubahan terjadi pada: 
1. Tingkat bunga jasa 
giro sebesar 6,5% per 
tahun 

2. Mulai berlaku 1 
Desember 2005 

Perubahan kedua PBI 
No. 6/15/PBI/2004 

PBI No.10/19/PBI/2008 

1. 7,5% GWM rupiah 
dan 1% GWM valas 

2. Jasa giro = Tingkat BI 
rate yang berlaku – 
600 basis poin 

3. GWM dalam rupiah 
mulai berlaku 24 
Oktober 2008 
 

Perubahan PBI No. 
6/15/PBI/2004 yang 
telah diubah terakhir 
menjadi PBI No. 
7/49/PBI/2005 

Sumber: data diolah, Peraturan Bank Indonesia Tentang GWM 
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Tabel 4.1: Perubahan Peraturan Bank Indonesia tentang Giro Wajib 

Minimum pada Bank Umum 

PBI No. 10/25/PBI/2008 

1. 5% GWM utama dan 
2,5% GWM sekunder 

2. Pemenuhan GWM 
utama mulai berlaku 
24 Oktober 2008 

3. Pemenuhan GWM 
sekunder mulai 
berlaku 24 Oktober 
2009 

Perubahan PBI No. 
10/19/PBI/2008 

PBI No. 12/19/PBI/2010 

1. 8% GWM Primer, 
2,5% GWM Sekunder, 
dan GWM LDR 
berdasarkan 
parameter disinsentif 

2. GWM Valas sebesar 
1% 

3. Tingkat bunga jasa 
giro sebesar 2,5% per 
tahun 

4. Istilah GWM Utama 
pada peraturan 
sebelumnya diganti 
GWM Primer  

5. Mulai berlaku 1 
November 2010 

Perubahan PBI No. 
10/25/PBI/2008 

Sumber: data diolah, Peraturan Bank Indonesia Tentang GWM 

Berdasarkan tabel 4.1, sejak tahun 2004 Bank Indonesia telah 

mengeluarkan peraturan tentang GWM dengan alasan yang beragam. Namun, 

secara umum, penggunaan GWM seringkali ditekankan untuk menjaga stabilitas 

perekonomian dengan jalan mengantisipasi kelebihan likuiditas perbankan yang 

ada di Bank Indonesia. Setiap perubahan peraturan memiliki efek pada GWM 

yang dicadangkan oleh Bank Umum. Akibatnya, efek dari beberapa peraturan 

terkait GWM, GWM bank umum menunjukkan peningkatan dan penurunan 

(fluktuasi) pada GWM itu sendiri.  
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Grafik 4.1: Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah (Milyar Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah, SEMI Bank Indonesia 

Grafik 4.1 menggambarkan besarnya GWM rupiah yang telah dilakukan 

oleh bank umum dalam kurun waktu 2003-2010 sebagai akibat dari adanya 

ketentuan dari Bank Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia 

mengenai ketentuan GWM pada tahun 2004 tidak berdampak pada penurunan 

GWM. Perubahan aturan GWM di tahun 2004 mengakibatkan dana yang 

dicadangkan oleh perbankan meningkat. Peningkatan ini ditunjukkan hingga 

tahun 2008. Padahal di tahun 2005 terjadi dua kali perubahan peraturan Bank 

Indonesia mengenai GWM ini. Namun perubahan peraturan tersebut tidak 

berdampak pada penurunan GWM. 

Pada tahun 2008, perubahan GWM secara drastis dirasakan ketika Bank 

Indonesia mengeluarkan peraturan GWM dengan menaikkan rasionya menjadi 

7,5% untuk GWM dalam rupiah berupa GWM primer sebesar 5% dan GWM 

sekunder 2,5%. Dengan adanya peningkatan GWM 2,5% dari peraturan 

sebelumnya, maka perbankan diwajibkan untuk menambah dana yang 

dicadangkan tersebut. Di tahun 2009 GWM mulai meningkat kembali sejalan 
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dengan perubahan PBI No.10/25/PBI/2008 yang mulai berlaku tanggal 24 

Oktober 2009. Pada PBI No.10/25/PBI/2008, bank umum diwajibkan untuk 

memenuhi 5% dari DPK-nya untuk GWM utama dan 2,5% untuk GWM sekunder.   

Di tahun 2010, Bank Indonesia kembali merubah kebijakan GWM melalui PBI 

No.12/19/PBI/2010. Efeknya adalah peningkatan pada jumlah GWM dalam 

rupiah di Bank Indonesia. Total GWM di tahun 2010 mencapai Rp. 154,577 

miliar. Peraturan GWM di tahun 2010 mensyaratkan bahwa bank umum wajib 

mencadangkan 8% dari DPK ditambah juga dengan 2,5% untuk pemenuhan 

GWM sekunder. 

 4.1.2.  Perlambatan Sumber Dana Bank Umum 

Peraturan Bank Indonesia mewajibkan perbankan untuk mencadangkan 

persentase tertentu dari DPK-nya (sumber dana perbankan) dalam bentuk GWM. 

Selain itu juga, di tahun 2004, 2005, dan 2010, perbankan diwajibkan 

mencadangkan dananya sesuai dengan tingkat LDR yang dimilikinya. Dengan 

adanya kebijakan ini, maka perbankan harus mampu untuk menyesuaikan 

kondisi tersebut dengan sumber dana yang dimilikinya. Tidak hanya itu, bank 

juga harus mampu untuk mengalokasikan sisa dana yang tidak dicadangkan 

agar digunakan untuk meningkatkan laba bank.   

Sumber dana merupakan kumpulan dari pos-pos kewajiban perbankan 

seperti DPK (Dana Pihak Ketiga), kewajiban kepada BI, kewajiban antar bank, 

surat berharga, pinjaman yang diterima, dan setoran jaminan. Perkembangan 

sumber dana amat berkaitan dengan respon pos-pos yang ada didalamnya 

terutama DPK (bagian sumber dana yang paling besar) yang berhubungan 

dengan GWM. Gambar di bawah ini menjelaskan tentang perkembangan sumber 

dana dan juga penyaluran dana yang dilakukan bank umum.  

 

 



 

Grafik 4.2 : Sumber Dana dan Penyaluran Dana 

Sumber : data diolah

Berdasarkan grafik di atas, 

tahun 2004-2007 lebih besar jika dibandingkan dengan 

yang dilakukan oleh bank umum. Hingga akhir Desember 2007, jumlah sumber 

dana di bank umum sebesar Rp. 1.718.965 miliar sedangkan penyaluran dana 

hingga Desember 2007 sebesar R

secara seksama, kenaikan sumber dana cenderung melambat jika dibandingkan 

dengan penyaluran dana yang malah mengalami kenaikan secara cepat tiap 

tahunnya. Bentuk perlambatan sumber dana ditandai dengan kenaikan sumb

dana pada 2005 hanya sebesar Rp. 

kenaikan penyaluran dana sebesar Rp. 207.307 (22,2%) pada tahun yang sama. 

Puncaknya, pada tahun 2008 penyaluran dana mengalami kenaikan 

sebesar 18,36% dibandingkan kenaikan sumb

mengakibatkan grafik penyaluran dana terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan 

grafik sumber dana. Dapat diambil kesimpulan, jika dibandingkan dengan grafik 

4.1, maka perlambatan yang dirasakan oleh bank umum dan pada puncaknya 

pada 2008 hampir seiring dengan perubahan total GWM bank umum yang ada di 
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Sumber Dana dan Penyaluran Dana Bank Umum (Triliun Rupiah)

data diolah, Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Bank Indonesia 

Berdasarkan grafik di atas, porsi sumber dana Bank bank umum 

2007 lebih besar jika dibandingkan dengan porsi penyaluran dana 

yang dilakukan oleh bank umum. Hingga akhir Desember 2007, jumlah sumber 

dana di bank umum sebesar Rp. 1.718.965 miliar sedangkan penyaluran dana 

hingga Desember 2007 sebesar Rp. 1.702.520 miliar. Namun, jika diamati 

secara seksama, kenaikan sumber dana cenderung melambat jika dibandingkan 

dengan penyaluran dana yang malah mengalami kenaikan secara cepat tiap 

. Bentuk perlambatan sumber dana ditandai dengan kenaikan sumb

dana pada 2005 hanya sebesar Rp. 177.711 (16,1%) jika dibandingkan dengan 

kenaikan penyaluran dana sebesar Rp. 207.307 (22,2%) pada tahun yang sama. 

Puncaknya, pada tahun 2008 penyaluran dana mengalami kenaikan 

sebesar 18,36% dibandingkan kenaikan sumber dana sebesar 15,78% yang 

mengakibatkan grafik penyaluran dana terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan 

Dapat diambil kesimpulan, jika dibandingkan dengan grafik 

4.1, maka perlambatan yang dirasakan oleh bank umum dan pada puncaknya 

pada 2008 hampir seiring dengan perubahan total GWM bank umum yang ada di 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sumber Dana

Penyaluran Dana
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(Triliun Rupiah) 

 

Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Bank Indonesia  

bank umum pada 

penyaluran dana 

yang dilakukan oleh bank umum. Hingga akhir Desember 2007, jumlah sumber 

dana di bank umum sebesar Rp. 1.718.965 miliar sedangkan penyaluran dana 

p. 1.702.520 miliar. Namun, jika diamati 

secara seksama, kenaikan sumber dana cenderung melambat jika dibandingkan 

dengan penyaluran dana yang malah mengalami kenaikan secara cepat tiap 

. Bentuk perlambatan sumber dana ditandai dengan kenaikan sumber 

177.711 (16,1%) jika dibandingkan dengan 

kenaikan penyaluran dana sebesar Rp. 207.307 (22,2%) pada tahun yang sama.  

Puncaknya, pada tahun 2008 penyaluran dana mengalami kenaikan 

er dana sebesar 15,78% yang 

mengakibatkan grafik penyaluran dana terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan 

Dapat diambil kesimpulan, jika dibandingkan dengan grafik 

4.1, maka perlambatan yang dirasakan oleh bank umum dan pada puncaknya 

pada 2008 hampir seiring dengan perubahan total GWM bank umum yang ada di 

Sumber Dana

Penyaluran Dana



59 

 

 

 

Bank Indonesia. Pada tahun 2008, GWM bank umum dalam rupiah mengalami 

penurunan drastis setelah sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan. 

GWM yang mengalami penurunan tersebut jika diperhatikan lebih rinci lagi 

berjalan seiring pula dengan peningkatan penyaluran dana oleh bank umum. 

Kredit sebagai porsi terbesar dalam penyaluran dana dapat dikatakan terus 

mengalami peningkatan berdasarkan grafik tersebut. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa intermediasi perbankan tetap berjalan walau dana yang ada di perbankan 

meningkat namun mengalami perlambatan dari tahun ke tahun. 

4.1.3. Porsi Kredit Produktif Bank Umum Kecil 

Kegiatan intermediasi yang dilakukan oleh perbankan adalah kegiatan 

untuk menyalurkan dana yang diterima dari masyarakat untuk disalurkan kepada 

masyarakat lagi dalam bentuk pinjaman/kredit. Jenis kredit yang dilakukan oleh 

perbankan ada tiga yaitu kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi. 

Yang paling banyak mendapat perhatian adalah kredit produktif (kredit investasi 

dan kredit modal kerja) yang disalurkan oleh perbankan karena berhubungan 

erat dengan perekonomian riil. Kredit produktif yang disalurkan oleh perbankan 

dapat digunakan sebagai insentif guna mengembangkan investasi sektor riil. 

Berikut merupakan gambar perkembangan kredit produktif dan kredit bank umum 

di Indonesia. 
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Sumber : data diolah
 

Gambar di atas

berdasarkan kelompok bank mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, jika 

ditelaah lebih lanjut, porsi kredit 

investasi dan kredit modal kerja

konsumsi perbankan yang menguasai. Hal ini dapat dimaklumi bahwa kredit 

yang memiliki risiko paling kecil adalah kredit konsumsi pe

pun tidak terlalu banyak menerapkan syarat

kredit yang sifatnya produktif.

4.1.4.  Peningkatan 

Pada umumnya, untuk melihat sejauh mana suatu negara berkembang 

dapat dilihat dari pertumbuhan 

Product) adalah output secara keseluruhan dari sektor riil domestik yang dihitung 

dalam satuan waktu (biasanya triwulanan atau tahunan). Berikut disajikan 

gambar besaran GDP tahunan 
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Kredit Bank Umum 
Menurut Kelompok 
Bank

Kredit Produktif Bank 
Umum

Kredit Produktif Bank Umum (Miliar Rupiah) 

diolah, SEMI Bank Indonesia 

ambar di atas menunjukkan bahwa kredit produktif bank umum 

berdasarkan kelompok bank mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, jika 

porsi kredit produktif perbankan (yang terdiri dari kredit 

investasi dan kredit modal kerja) amat kecil. Sisanya, dapat dipastikan kredit 

konsumsi perbankan yang menguasai. Hal ini dapat dimaklumi bahwa kredit 

yang memiliki risiko paling kecil adalah kredit konsumsi perbankan. Perbankan 

pun tidak terlalu banyak menerapkan syarat-syarat jika dibandingkan dengan 

kredit yang sifatnya produktif. 

Peningkatan GDP Nasional  

Pada umumnya, untuk melihat sejauh mana suatu negara berkembang 

dapat dilihat dari pertumbuhan output yang dihasilkannya. GDP (Gross Domestic 

) adalah output secara keseluruhan dari sektor riil domestik yang dihitung 

dalam satuan waktu (biasanya triwulanan atau tahunan). Berikut disajikan 

tahunan menurut harga konstan tahun 2000. 
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Kredit Bank Umum 
Menurut Kelompok 

Kredit Produktif Bank 

menunjukkan bahwa kredit produktif bank umum 

berdasarkan kelompok bank mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, jika 

produktif perbankan (yang terdiri dari kredit 

Sisanya, dapat dipastikan kredit 

konsumsi perbankan yang menguasai. Hal ini dapat dimaklumi bahwa kredit 

rbankan. Perbankan 

syarat jika dibandingkan dengan 

Pada umumnya, untuk melihat sejauh mana suatu negara berkembang 

Gross Domestic 

) adalah output secara keseluruhan dari sektor riil domestik yang dihitung 

dalam satuan waktu (biasanya triwulanan atau tahunan). Berikut disajikan 
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Sumber: data diolah, data resmi BPS

Grafik di atas menunjukkan output perekonomian dalam kurun waktu 

2003 hingga 2010 yang diwakili dengan GDP harga konstan tahunan. Grafik 

tersebut memperlihatkan bahwa total GDP meningkat tiap tahunnya. 

Perekonomian Indonesia memiliki kecenderungan stabil j

dengan beberapa negara maju. Ini ditunjukkan dengan performa output nasional 

yang tetap stabil walaupun pada tahun 2007

akibat krisis keuangan yang terjadi. Pertumbuhan Indonesia masih mencatatkan 

peringkat yang mengesankan dengan dibandingkan Negara maju ataupun 

Negara industry di kawasan asia. Indonesia bersanding dengan India dan China 

sebagai pengontrol GDP dunia.

Grafik tersebut juga menjelaskan bahwa peningkatan pada GDP tiap 

tahunnya sejalan dengan 

bank umum. Hal ini menguatkan adanya hubungan antara penyaluran dana yang 

secara umum didominasi oleh kredit perbankan dengan GDP nasional sebagai 

indikator pertumbuhan ekonomi.

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tahun

Total GDP Harga Konstan 

(Triliun Rupiah)

Total GDP Tahunan (dalam Triliun Rupiah) 

data resmi BPS (www.bps.go.id) 

Grafik di atas menunjukkan output perekonomian dalam kurun waktu 

2003 hingga 2010 yang diwakili dengan GDP harga konstan tahunan. Grafik 

tersebut memperlihatkan bahwa total GDP meningkat tiap tahunnya. 

Perekonomian Indonesia memiliki kecenderungan stabil jika dibandingkan 

egara maju. Ini ditunjukkan dengan performa output nasional 

yang tetap stabil walaupun pada tahun 2007-2009, dunia mengalami gejolak 

akibat krisis keuangan yang terjadi. Pertumbuhan Indonesia masih mencatatkan 

ng mengesankan dengan dibandingkan Negara maju ataupun 

Negara industry di kawasan asia. Indonesia bersanding dengan India dan China 

sebagai pengontrol GDP dunia. 

Grafik tersebut juga menjelaskan bahwa peningkatan pada GDP tiap 

dengan peningkatan penyaluran dana yang dilakukan oleh 

Hal ini menguatkan adanya hubungan antara penyaluran dana yang 

secara umum didominasi oleh kredit perbankan dengan GDP nasional sebagai 

indikator pertumbuhan ekonomi.  
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Total GDP Harga Konstan 

Grafik di atas menunjukkan output perekonomian dalam kurun waktu 

2003 hingga 2010 yang diwakili dengan GDP harga konstan tahunan. Grafik 

tersebut memperlihatkan bahwa total GDP meningkat tiap tahunnya. 

a dibandingkan 

egara maju. Ini ditunjukkan dengan performa output nasional 

2009, dunia mengalami gejolak 

akibat krisis keuangan yang terjadi. Pertumbuhan Indonesia masih mencatatkan 

ng mengesankan dengan dibandingkan Negara maju ataupun 

Negara industry di kawasan asia. Indonesia bersanding dengan India dan China 

Grafik tersebut juga menjelaskan bahwa peningkatan pada GDP tiap 

yang dilakukan oleh 

Hal ini menguatkan adanya hubungan antara penyaluran dana yang 

secara umum didominasi oleh kredit perbankan dengan GDP nasional sebagai 



62 

 

 

 

4.2. Hasil Analisis Data 

 Pada sub-bab berikut, sebagai pembuka, akan menjelaskan tentang hasil 

pengujian asumsi klasik yang akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang 

analisis jalur dan juga pengujian validitas sistem persamaan yang ada. Variabel-

variabel yang ada sebelumnya telah dirubah ke dalam bentuk logaritma natural 

(ln). 

4.2.1. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

 Sebelum memulai untuk analisis jalur melalui persamaan regresi, maka 

wajib untuk dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi yang dilakukan adalah 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Software yang digunakan untuk mempermudah pengujian ini adalah SPSS versi 

15. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan asumsi yang paling fundamental dalam analisis 

multivariat. Suatu data yang tidak membentuk distribusi normal, maka data 

tersebut dikatakan tidak normal. Berikut adalah hasil pengujian normalitas 

menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. 

Tabel 4.2 : Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

Persamaan 
Variabel 
Dependen 

Variabel 
Independen 

Signifikasi 
Kolmogorov-
Smirnov 

Keterangan 

1 Sumber Dana GWM 0,094 Normal 

2 Kredit Produktif 

GWM 

0,686 Normal 
Sumber Dana 

3 GDP 
GWM 

0,995 Normal 
Kredit Produktif 

Sumber: data diolah, (lampiran 2) 
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Berdasarkan uji normalitas Kolmogorv-Smirnov, semua persamaan 

memiliki residual yang normal. Artinya setiap persamaan tersebut layak untuk 

digunakan. Hal ini diindikasikan dengan tingkat signifikansi Kolmogorv-Smirnov 

setiap persamaan yang lebih besar dari 0,05 (> 5%). Sehingga berdasarkan 

asumsi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, jika tingkat signifikansi melebihi 5% 

maka residual yang ada dalam persamaan tersebut normal dan persamaan 

tersebut layak untuk digunakan. 

2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai TOL dan 

VIF pada software yang hanya dilakukan pada persamaan kedua dan ketiga 

dikarenakan persamaan pertama hanya menggunakan satu variabel bebas. Hasil 

dari uji multikolinearitas yang telah dilakukan adalah: 

Tabel 4.3 : Hasil Uji Multikolinearitas 

Persamaan 
Variabel 

Bebas 
TOL VIF Keterangan 

2 lngwm 0,512 1,953 Bebas multikolinearitas 

 lnsumber_dana 0,512 1,953 Bebas multikolinearitas 

3 lngwm 0,501 1,994 Bebas multikolinearitas 

 lnkredit_produktif 0,501 1,994 Bebas multikolinearitas 

Sumber: data diolah, (lampiran 3) 

Berdasarkan tabel 4.3, nilai TOL dari masing-masing variabel persamaan 

2 dan 3 di atas 0,1 yang artinya persamaan tersebut lolos uji multikolinearitas. 

Selain dengan melihat TOL persamaan, dapat pula dengan melihat VIF masing-

masing variabel dalam persamaan. Berdasarkan VIF dari variabel bebas 

persamaan 2 dan 3, nilai VIF dari masing-masing variabel tidak ada yang 

melebihi angka 10. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pada kedua 

persamaan tersebut tidak ditemukan adanya multikolinearitas sehingga 

persamaan tersebut lolos uji multikolinearitas. 



64 

 

 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji rank 

spearman. Berikut hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan. 

Tabel 4.4: Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan 
Variabel 

bebas 
Residual 

Signifikansi 

(2-tailed) 
Keterangan 

1 lngwm Abs_res1 0,332 Homoskedastisitas 

2 lngwm Abs_res2 0,376 Homoskedastisitas 

lnsumber_dana 0,229 Homoskedastisitas 

3 lngwm Abs_res3 0,810 Homoskedastisitas 

lnkredit_produktif 0,997 Homoskedastisitas 

Sumber: data diolah, lampiran (4) 

Heteroskedastisitas terjadi jika seluruh nilai signifikansi dari variabel 

bebas terhadap residualnya kurang dari 0.05. dengan melihat tabel di atas, 

persamaan 1,2, dan 3 lolos uji heteroskedastisitas yang diindikasikan dengan 

tidak ada variabel bebas dalam persamaan yang memiliki signifikansi kurang dari 

0.05 (homoskedastisitas). 

4. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah dalam sebuah 

model terdapat korelasi antara eror pada periode t (sekarang) dengan eror pada 

periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji 

Durbin Watson (DW). Berikut hasil pengujian autokorelasi dengan melihat hasil 

dari uji Durbin Watson yang menggunakan probabilitas 5%. 
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Tabel 4.5: Hasil Uji Autokorelasi 

Persamaan DW k dU dL 4-dU 4-dL Keterangan 

1 0,150 1 1.502 1.373 2.498 2.627 Autokorelasi positif 

2 0,695 2 1.574 1.309 2.426 2.691 Autokorelasi positif 

3 2,063 2 1.574 1.309 2.426 2.691 
Tidak terkena 
autokorelasi 

Sumber: data, diolah (lampiran 5) 

Berdasarkan tabel 4.5, pada persamaan 1 dan persamaan 2 terkena 

penyakit autokorelasi sedangkan untuk persamaan 3 lolos dari uji autokorelasi. 

Indikasi untuk persamaan yang terkena permasalahan autokorelasi (1 dan 2) 

adalah nilai DW persamaan 1 dan 2 masuk ke dalam area autokorelasi positif. 

Karena adanya autokorelasi pada kedua persamaan ini, maka untuk 

pembahasan mengenai analisis jalur berikutnya, persamaan 1 dan 2 akan 

menggunakan metode Newey-West dimana kondisi autokorelasi tetap ada 

namun dengan penyesuaian terhadap standar eror. Hal ini sesuai dengan cara 

mengatasi autokorelasi yang disarankan oleh Gujarati (2003:484). Penggunaan 

metode Newey-West lebih disarankan dikarenakan adanya hubungan antara 

persamaan satu dengan lainnya melalui analisis jalur. Software yang menunjang 

metode Newey-West adalah Eviews. Software yang digunakan adalah Eviews 7. 

4.2.2. Hasil Estimasi 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh baik langsung maupun 

tidak langsung dari perubahan GWM terhadap kredit produktif bank umum dan 

juga terhadap GDP. Kredit produktif perbankan merupakan gabungan dari kredit 

investasi dan kredit modal kerja yang digunakan untuk melihat efek dari adanya 

perubahan kebijakan moneter terhadap keputusan bank umum untuk 

menyalurkan kredit, terutama yang sifatnya produktif, kepada sektor riil. Untuk 

itu, untuk melihat pengaruh langsung maupun tidak langsung-nya GWM terhadap 
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kredit produktif bank umum dan GDP, alat analisis yang digunakan adalah 

analisis jalur. Model yang digunakan ada tiga. Berikut hasil estimasi dari model 

pertama yang melihat pengaruh GWM terhadap sumber dana bank umum. 

Tabel 4.6: Hasil Regresi Persamaan Pertama 

Model 
  
  

Koefisien 
t-stat Prob 

Unstandardized 
Standardized 

(Beta) 

1 Konstanta 2,199  13,165 0,000 

 lngwm 0,514 0,701 5,286 0,000 

 R2 = 0,492 

 Sumber : data, diolah (lampiran 5) 

Berdasarkan tabel 4.6, persamaan yang didapatkan dengan 

menggunakan hasil konstanta unstandardized persamaan tersebut dijelaskan 

berikut ini. 

lnsumber_dana = α0 + α1lngwm + ε1 

lnsumber_dana = 2,199+ 0.514lngwm + ε1   , 

dengan koefisien standardized (beta) dari GWM 0,701.  

Untuk persamaan kedua yang melihat hubungan antara GWM terhadap 

kredit produktif bank umum melalui sumber dana bank umum dijelaskan melalui 

penjabaran yang dilakukan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.7: Hasil Regresi Persamaan Kedua 

Model 

Koefisien 
t-stat Prob 

Unstandardized 
Standardized 

(beta) 

2 Konstanta -2,215  -19,185 0,000 

 lnsumber_dana 1,523 0,986 35,383 0,000 

 lngwm 0,014 0,012 0,319 0,752 

 R2 = 0,989 

Sumber : data, diolah (lampiran 5) 
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Dengan menggunakan tabel 4.7 sebagai acuan maka dapat dibentuk persamaan 

dengan menggunakan konstanta dari tabel tersebut yang diberikan sebagai 

berikut. 

lnkredit_produktif = β0 + β1lngwm + β2lnsumber_dana + ε2 

lnkredit_produktif = -2,215 + 0,014lngwm + 1,523lnsumber_dana + ε2    

dengan koefisien standardized (beta) dari GWM 0,701 

Hasil estimasi persamaan ketiga yang melihat hubungan GWM dengan kredit 

produktif terhadap GDP dijelaskan berdasarkan tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 : Hasil Regresi Persamaan Ketiga 

Model 

Koefisien 
t Prob 

Unstandardized 
Standardized 

(Beta) 

3 Konstanta 1,974  103,564 0,000 

 lnkredit_produktif 0,263 0,978 26,213 0,000 

 lngwm 0,005 0,017 0,444 0,660 

R2 = 0,979 

Sumber : data, diolah (lampiran 5) 

Dengan menggunakan tabel tersebut sebagai pedoman penggunaan 

koefisien, maka persamaan ketiga yang terbentuk adalah: 

lngdp = γ0 + γ1lngwm + γ2lnkredit_produktif + ε3 

lngdp = 1.970 + 0.011lngwm + 0.260lnkredit_produktif + ε3 

Dengan berpedoman pada ketiga persamaan sebelumnya, maka 

disusunlah model analisis jalur yang pengaruh erornya ditentukan oleh koefisien 

determinasi masing-masing model tersebut. 

1. Lintasan pengaruh untuk persamaan regresi pertama dengan fungsi 

persamaan berikut : 

lnsumber_dana = α0 + α1lngwm + ε1 , dengan R
2 = 0.492 

Pe1  = �1 − ��� 
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 = �1 − 0.492 
 = 0.71 

2. Lintasan pengaruh untuk persamaan regresi kedua dengan fungsi 

persamaan berikut: 

lnkredit_produktif = β0 + β1lngwm + β2lnsumber_dana + ε2 , dengan R
2 = 

0.989 

Pe2  = �1 − ��� 

 = �1 − 0.989 
 = 0.10 

3. Lintasan pengaruh untuk persamaan regresi ketiga dengan fungsi 

persamaan berikut: 

lngdp = γ0 + γ1lngwm + γ2lnkredit_produktif + ε3 , dengan R
2 = 0.979 

Pe3  = �1 − ��� 

 = �1 − 0.979 
 = 0.14 

Untuk sub-bab berikut akan dijelaskan tentang uji-uji yang erat kaitannya dengan 

seberapa baiknya model yang digunakan. 

4.2.3 Uji Validitas 

Untuk melihat apakah model di dalam suatu sistem persamaan valid atau 

tidak, dapat dilakukan suatu pemeriksaan yang berguna untuk menguji validitas 

model. Terdapat dua uji yang dapat digunakan untuk menjelaskan baik tidaknya 

model yang digunakan. Kedua uji tersebut adalah uji koefisien determinasi total 

dan uji triming. 
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1. Koefisien determinasi total 

Koefisien determinasi total mengukur keragaman data yang dapat 

dijelaskan oleh model secara total. Perhitungannya dijelaskan sebagai 

berikut. 

R2m = 1 – Pe1
2 x Pe2

2 x Pe3
2 

 = 1 – 0,712 x 0,102 x 0,142 

 = 1 – 0,508 x 0,011 x 0,021 

= 1 – 0.00012 

 = 0.999 

 = 99% 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisisen determinasi total 

tersebut, didapatkan hasil sebesar 99% yang berarti persamaan-

persamaan yang ada di dalam sistem dengan tujuan akhir GDP dapat 

dijelaskan GWM dengan baik langsung maupun tidak langsung (melalui 

sumber dana dan kredit produktif). Sedangkan sisanya, dijelaskan oleh 

variabel lain atau eror. 

2. Uji Trimming 

Uji trimming digunakan untuk menguji kebenaran suatu jalur 

dengan melihat tingkat signifikansi setiap jalur. Jika tingkat signifikansi 

koefisien jalur (beta) tersebut melebihi batas normal sebesar 5% (batas 

signifikansi), maka jalur yang tidak signifikan tersebut wajib untuk tidak 

diikutsertakan dalam analisis regresi yang ada karena dapat 

menyebabkan sistem persamaan menjadi tidak valid. 

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan signifikansi jalur di 

dalam ketiga persamaan dalam penelitian ini. 

 

 



70 

 

 

 

Tabel 4.9: Uji Trimming I 

Model 
Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Koefisien 

Beta 
Prob Keterangan 

I lnsumber_dana lngwm 0,702 0,000 Signifikan 

II lnkredit_produktif lnsumber_dana 0,986 0,000 Signifikan 

  lngwm 0,012 0,752 Tidak signifikan 

III lngdp lnKredit_produktif 0,978 0,000 Signifikan 

  lngwm 0,017 0,660 Tidak signifikan 

Sumber : data, diolah  

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan dua jalur yang tidak signifikan yaitu, 

pada persamaan II dan III dimana jalur yang bermula dari GWM menunjukkan 

probabilitas > 0.05 (sebesar 0,752 dan 0,660). Dengan probabilitas > 0.05 berarti 

jalur yang bermula dari variabel tersebut tidak signifikan dan harus dilepas dalam 

pengujian model. Kemudian, model yang sebelumnya berisi variabel yang tidak 

signifikan harus diestimasi ulang tanpa melibatkan variabel yang tidak signifikan 

tersebut. 

Tabel 4.10: Hasil Persamaan Kedua yang Baru 

Model 

 

Koefisien 

t Prob 
Unstandardized 

Standardized 
(Beta) 

2 
Konstanta -2,230  -17,458 0,000 

lnsumber_dana 1,537 0,995 39,145 0,000 

R2 = 0,989 
Sumber : data, diolah (lampiran 6) 
 

Dari tabel tersebut diketahui variabel sumber dana signifikan sehingga 

untuk pengujian persamaan kedua yang baru tidak didapatkan variabel yang 

tidak signifikan. Untuk persamaan ketiga dapat dijelaskan melalui tabel 4.12. 
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Tabel 4.11: Hasil Persamaan Ketiga yang Baru 

Model 

Koefisien 
t Prob 

Unstandardized 
Standardized 

(Beta) 

3 
 

Konstanta 1,975  106,182 0,000 

lnkredit_produktif 0,266 0,989 37,869 0,000 

R2 = 0,979 

Sumber : data, diolah (lampiran 6) 

Variabel kredit produktif menunjukkan signifikansi di bawah 0.05 sehingga 

dapat disimpulkan jalur tersebut signifikan dan dapat digunakan dalam analisis 

berikutnya. Tabel berikut menunjukkan perubahan hasil tingkat signifikansi 

setelah uji trimming yang telah dilakukan. 

Tabel 4.12: Ringkasan Uji Trimming II 

Model 
Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Koefisien 

Beta 
Prob Keterangan 

I lnsumber_dana lngwm 0,702 0,000 Signifikan 

II lnkredit_produktif lnsumber_dana 0,995 0,000 Signifikan 

III lngdp lnkredit_produktif 0,989 0,000 Signifikan 

 Sumber : data, diolah (lampiran 6) 

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa ketiga jalur yang 

akan digunakan dalam analisis jalur telah signifikan. Setiap variabel bebas 

mempengaruhi variabel terikatnya sehingga telah layak untuk dianalisis. Dengan 

berpedoman pada hasil yang ditampilkan pada tabel 4.13, maka analisis jalur 

telah dapat dilakukan dengan menggunakan 3 jalur dengan penggunaan 

logaritma pada setiap variabel. 

4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Sub-bab ini menjelaskan tentang analisis jalur dengan berpangkal pada 

hasil dari estimasi regresi yang telah dilakukan pada sub-bab sebelumnya. 

Beberapa hasil dari estimasi regresi pada sub-bab sebelumnya yang digunakan 
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 0,702 
(0.000) 

 0,995 
(0.000) 

 0,989 
(0.000) 

untuk analisis jalur pada sub-bab ini adalah koefisien beta dan tingkat 

signifikansinya. Berikut adalah diagram jalurnya. 

Gambar 4.1: Diagram Jalur 

  

 

   

 

 

 

 

 

Sumber : data, diolah 

 Gambar 4.1 merupakan interpretasi dari diagram jalur yang telah dibuat. 

Jalur-jalur yang ada merupakan jalur tidak langsung yang telah didapatkan 

hasilnya melalui uji trimming di bagian sebelumnya. Panah satu arah dari gambar 

tersebut menunjukkan hubungan satu arah dari variabel eksogen terhadap 

variabel endogennya karena dalam analisis jalur tidak diperkenankan adanya 

hubungan timbal balik atau dua jalur dalam satu model (hubungan resiprokal). 

Besarnya angka tanpa tanda kurung menunjukkan koefisien beta (standardized 

coefficient) sedangkan angka yang ada di dalam tanda kurung tersebut 

menunjukkan tingkat signifikansi dari koefisien beta. Jalur yang sekarang ada 

adalah jalur dari GWM ke Sumber Dana, jalur dari Sumber Dana ke Kredit 

Produktif dan jalur dari Kredit Produktif ke GDP. Berikut ini adalah penjelasan 

berupa tabel yang memperlihatkan hubungan tidak langsung dari GWM ke kredit 

produktif dan dari GWM ke GDP. 

 

 

GWM 

Sumber 

Dana 

Kredit 
Produktif 

 

GDP 
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Tabel 4.13: Hubungan Tidak Langsung Persamaan 

Pengaruh Variabel 
Hubungan tidak Langsung 

Total 
Persamaan 

I 
Persamaan 

II 
Persamaan 

III 

GWM terhadap kredit 
Produktif 

0,702 0,995 - 0,698 

GWM terhadap GDP 0,702 0,995 0,989 0,691 

Sumber : data, diolah 

Tabel 4.13 merupakan hasil analisis jalur yang menunjukkan hubungan 

tidak langsung. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa : 

1. GWM mempengaruhi Kredit Produktif bank umum secara tidak langsung 

melalui Sumber Dana bank umum. Pengaruh tidak langsung tersebut 

besarnya 0,702 x 0,995 = 0.698. 

2. GWM mempengaruhi GDP secara tidak langsung melalui Sumber Dana 

bank umum dan Kredit Produktif yang disalurkan bank umum. Besarnya 

pengaruh tidak langsung adalah 0,702 x 0.995 x 0,989 = 0.691 

Sub-bab berikutnya akan membahas hasil besarnya jalur yang dilalui oleh 

variabel-variabel tersebut. Model-model tersebut adalah pengaruh dari GWM 

terhadap sumber dana bank umum, pengaruh sumber dana bank umum 

terhadap kredit produktif bank umum, dan pengaruh kredit produktif bank umum 

terhadap gdp. Namun sebelum pembahasan tersebut, akan dilakukan 

pembahasan terhadap uji hipotesis yang dilakukan. 

4.3.1. Pembahasan Uji Hipotesis 

Setelah melakukan pembahasan pada analisis jalur yang telah dilakukan 

dengan merujuk pada semua hasil pengujian asumsi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka: 

1. hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara GWM dengan 

Kredit Produktif secara langsung dan tidak langsung ditolak. 
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Berdasarkan uji trimming yang telah dilakukan, jalur yang 

menunjukkan hubungan secara langsung antara GWM dengan Kredit 

Produktif Bank Umum tidak signifikan sehingga harus tidak 

diikutsertakan dalam penelitian ini. Dengan begitu, hubungan yang 

didapat antara GWM dengan Kredit Produktif Bank Umum adalah tidak 

langsung dan hubungan tersebut positif. 

2. hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara GWM dengan 

GDP secara langsung dan tidak langsung ditolak. Berdasarkan uji 

trimming yang telah dilakukan, jalur yang menunjukkan hubungan 

secara langsung antara GWM dengan GDP nasional tidak signifikan 

sehingga harus tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Dengan 

begitu, hubungan yang didapat antara GWM dengan GDP adalah tidak 

langsung dan hubungan tersebut positif. 

4.3.2. Pembahasan Pengaruh GWM Terhadap Kredit Produktif  

Hipotesis I menjelaskan bahwa adanya hubungan langsung dan tidak 

langsung antara GWM dengan Kredit Produktif. Berdasarkan temuan tersebut 

maka hipotesis yang menyatakan adanya hubungan GWM terhadap Kredit 

Produktif secara langsung maupun tidak langsung ditolak. Pengaruh perubahan 

GWM terhadap Kredit Produktif adalah tidak langsung dan positif. Maksudnya, 

ketika total GWM yang dimiliki oleh bank umum mengalami peningkatan maka 

Kredit Produktif yang disalurkan oleh bank umum juga mengalami peningkatan 

namun tidak secara langsung karena sebelum kredit mengalami peningkatan 

terlebih dahulu diawali oleh peningkatan sumber dana yang ada di bank umum.  

Hubungan tidak langsung antara GWM dengan Kredit Produktif Bank 

Umum akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 
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1. GWM dan Sumber Dana Bank Umum 

Variabel GWM mempengaruhi Sumber Dana bank umum secara 

signifikan dan positif. Hal ini berarti jika GWM yang ada di Bank Indonesia 

bertambah jumlahnya, maka Bank Umum dapat mengantisipasinya melalui 

pencarian dana dari masyarakat mengingat dana masyarakat masih banyak yg 

belum terserap di perbankan sehingga Sumber Dana (yang didominasi oleh 

Dana Pihak Ketiga) meningkat. DPK sendiri merupakan sasaran Bank Indonesia 

untuk pengenaan alat kebijakan moneter GWM. Koefisien jalurnya sebesar 0.704 

yang artinya jika GWM yang ada di Bank Indonesia diasumsikan sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 maka terjadi penambahan pada Sumber Dana bank umum 

sebesar 0.704 x Rp.1.000.000.000,00 =  Rp. 704.000.000. Jika dikaitkan dengan 

fakta di yang ada, hal ini masuk akal karena sejak tahun 2004 Bank Indonesia 

telah menggunakan GWM tidak hanya melalui penetapan rasio terhadap DPK 

yang dimiliki oleh perbankan namun juga level LDR yang dimiliknya juga menjadi 

sasaran kebijakan Bank Indonesia. Di tahun 2010, Bank Indonesia juga telah 

menetapkan GWM dengan persyaratan LDR namun kali ini kebijakan tersebut 

telah dinamakan GWM LDR. Dengan adanya kebijakan tersebut perbankan 

harus pintar mengalokasikan Sumber Dana yang dimilikinya. 

Hal ini sesuai dengan temuan Ardini (2007:91) yang menjelaskan bahwa 

kenaikan GWM telah menguras likuiditas perbankan sehingga menyebabkan 

bank kembali “memburu”  DPK dengan menaikkan suku bunga simpanan yang 

lebih tinggi. Jika diperhatikan dengan detail, tren rasio GWM selama 10 tahun 

belakangan ini tidak pernah turun. Kebijakan yang ada malah menambah rasio 

GWM yang pada umumnya dikenakan pada DPK bank umum harus 

ditambahkan juga GWM yang persyaratannya disesuaikan dengan tingkat LDR 

bank.  
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2. Sumber Dana Bank Umum dan Kredit Produktif Bank Umum 

 Yang dimaksud dengan kredit produktif bank umum ini adalah total dari 

kredit investasi dan kredit modal kerja bank umum sebagai asset perbankan 

yang sifatnya produktif. 

Sumber dana bank umum yang pada umumnya didominasi oleh DPK 

yang dimiliki oleh perbankan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit 

produktif yang disalurkan oleh bank umum. Walaupun bank umum dikenai 

peraturan yang mewajibkan untuk menyimpan cadangan di Bank Indonesia 

namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan perbankan 

untuk menyalurkan dana mengingat perbankan adalah lembaga intermediasi.  

Temuan ini diperkuat dengan pernyataan Ardini (2007:92) bahwa adanya 

penurunan keuntungan perbankan jika memegang cadangan dalam bentuk aset 

yang tidak produktif dan akibat kenaikan rasio GWM, maka sebagai alternatif 

cadangan yang memberikan return terhadap bank, bank dapat 

mendiversifikasikan lebih banyak lagi penyaluran danannya dalam bentuk 

portofolio kredit investasi. Dengan begitu, dana yang ada di bank umum 

dioptimalkan penggunaannya melalui penyaluran kredit terutama kredit yang 

sifatnya produktif. 

Hubungan positif tersebut diperkuat juga dengan adanya kebijakan GWM 

Bank Indonesia yang juga mensyaratkan Bank Umum untuk mencadangkan 

dananya sesuai dengan tingkat LDR yang dimilikinya. Jika persyaratan LDR 

tinggi, otomatis dana yang wajib untuk dicadangkan juga tinggi. LDR sendiri erat 

kaitannya dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan. 

Ditambahkan juga oleh temuan Gunadi dkk (2009) bahwa kebijakan Bank 

Indonesia untuk mengontrol ekses likuiditas dan mendorong kredit perbankan 

melalui GWM dengan memberi persyaratan terhadap LDR yang dimiliki oleh 
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Bank Umum sangat efektif yang dibuktikan dengan peningkatan penyaluran 

kredit perbankan.  

Fakta yang ada menujukkan bahwa Sumber Dana yang ada dengan 

penyaluran dana bank umum memiliki tren yang sama. Hanya saja pada tahun 

2007 Sumber Dana bank umum mengalami perlambatan dibandingkan dana 

yang disalurkan. Sumber dana yang didominasi oleh DPK juga memberikan andil 

dalam penyaluran kredit perbankan. Seperti yang dijelaskan Gede M. (2007) 

berdasarkan temuannya bahwa perilaku penawaran kredit perbankan ditentukan 

oleh dana yang tersedia, persepsi bank terhadap usaha depositor, dan juga 

kondisi perbankan (melalui CAR, NPLs, ROA).  

Dengan adanya hubungan positif antara GWM dengan kredit secara tidak 

langsung ini menolak temuan Loungani dan Rush (1995) bahwa dengan adanya 

peningkatan GWM nantinya dapat menurunkan kredit yang disalurkan, investasi, 

dan output perekonomian. Pada penelitian ini ditemukan hubungan positif antara 

GWM dengan kredit produktif yang disalurkan oleh bank umum namun secara 

tidak langsung yaitu melalui Sumber Dana bank umum. 

Walaupun perbankan dikenai persyaratan cadangan minimum, namun hal 

itu telah diantisipasi oleh manajemen perbankan melalui pengelolaan sumber 

dananya sehingga di satu sisi bank telah memenuhi kewajibannya untuk 

menyimpan sejumlah dananya di Bank Indonesia (GWM) dan di sisi lain Bank 

Umum juga tidak melupakan tugasnya untuk mencari keuntungan dan menjadi 

lembaga intermediasi melalui penyaluran kredit produktif yang dilakukannya. Hal 

ini juga dijelaskan oleh Fama (dalam Loungani dan Rush 1995) bahwa biaya 

yang dikeluarkan perbankan untuk menyalurkan kredit lebih tinggi dibandingkan 

dengan berinvestasi di pos menguntungkan lainnya (surat berharga), namun 

berdasarkan temuan dalam penelitian ini perbankan tetap konsisten dengan 

tugasnya sebagai lembaga intermediasi melalui penyaluran kredit produktif.  
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4.3.3. Pembahasan Pengaruh GWM Terhadap GDP 

Hipotesis II menunjukkan bahwa GWM berpengaruh secara langsung dan 

tidak langsung terhadap GDP. Hasil yang didapat adalah perubahan GWM 

hanya memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap GDP. Oleh karena 

hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh GWM terhadap GDP secara 

langsung maupun tidak langsung ditolak. Pengaruh GWM terhadap GDP secara 

tidak langsung ini positif yang maksudnya jika terjadi peningkatan pada GWM 

rupiah yang dimiliki oleh bank umum maka akan mempengaruhi GDP namun 

tidak secara langsung. Maksud tidak secara langsung adalah sebelum terjadi 

peningkatan pada GDP, maka yang pertama kali mengalami peningkatan adalah 

Sumber Dana bank umum, kemudian terjadi peningkatan pada kredit produktif 

bank umum dan berujung pada peningkatan GDP.  

Skema analisis jalur dari GWM ke GDP merupakan jalur yang terikat 

dengan skema analisis jalur untuk melihat hubungan antara GWM dengan Kredit 

Produktif. Yang berbeda hanyalah adanya penambahan jalur baru dari kredit 

produktif bank umum ke GDP sehingga untuk pembahasan dalam subbab ini 

hanya menambahkan pembahasan mengenai hubungan antara kredit produktif 

dengan GDP karena pembahasan jalur dari GWM ke Kredit Produktif telah 

dilakukan sebelumnya.  

Pada pembahasan yang menunjukkan hubungan antara GWM dengan 

Kredit Produktif memperlihatkan adanya hubungan tidak langsung dan hubungan 

tersebut positif. Jalur yang dilewati untuk pembahasan tersebut adalah jalur dari 

GWM ke Sumber Dana, dan jalur dari Sumber Dana ke Kredit Produktif. Berikut 

adalah pembahasan tentang hubungan jalur Kredit Produktif ke GDP untuk 

melengkapi pembahasan sebelumnya. 
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1. Kredit Produktif Bank Umum dan GDP 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, kredit 

produktif bank umum berpengaruh positif terhadap GDP sebagai output 

perekonomian. Secara teori, kredit produktif yang digelontorkan bank umum 

terhadap sektor riil turut mendongkrak sektor riil yang secara akumulasi 

mempengaruhi output perekonomian. Dengan adanya kredit produktif tersebut, 

sektor riil dapat mengembangkan investasinya sehingga ketika investasi tumbuh 

maka secara otomatis mendongkrak pertumbuhan perekonomian. 

Kredit produktif yang disalurkan perbankan dapat dimanfaatkan oleh 

sektor riil untuk berinvestasi. Ketika investasi tersebut mengalami perkembangan 

maka secara agregat dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang 

pada umumnya ditandai dengan total GDP yang didapatkan dalam kurun waktu 

tertentu. 

Temuan penelitian ini diperkuat oleh King and Levine (1993) yang 

menunjukkan bahwa persentase kredit yang dialokasikan pada sektor swasta 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat 

dikatakan kredit yang disalurkan oleh perbankan dimanfaatkan oleh sektor rill 

untuk mengembangkan investasi dan pada akhirnya, secara agregat, 

meningkatkan output perekonomian. 

Temuan ini tidak sejalan dengan temuan Loungani dan Rush (1995) yang 

menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan rasio reserve requirement, 

maka akan mendorong penurunan kredit yang disalurkan oleh perbankan (C&I) 

dan juga output perekonomian. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 

pengaruh GWM terhadap GDP positif namun tidak secara langsung karena 

harus diawali dengan peningkatan Sumber Dana yang dimiliki oleh bank umum 

dan juga peningkatan pada kredit produktif yang disalurkan oleh bank umum. 
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4.3.4. Hubungan Positif GWM Terhadap GDP 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dengan diperkuat hasil uji 

hipotesis, didapatkan temuan bahwa GWM berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap GDP dan hubungannya positif. Hubungan positif ini memperlihatkan 

adanya perbedaan dengan temuan Loungani dan Rush (1995) di Amerika serikat 

pada tahun 1950:1 hingga 1987:4 yang hasil temuannya adalah ketika bank 

sentral meningkatan rasio reserve requirement, maka akan berdampak pada 

penurunan kredit yang disalurkan oleh perbankan (C&I), investasi, dan juga 

output perekonomian yang pada penelitian tersebut digunakan GNP sebagai 

indikator output perekonomian.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, peran GWM sebagai alat kebijakan 

moneter ternyata memiliki efek yang positif terhadap perekonomian. Walaupun 

pada dasarnya hanya digunakan sebagai alat antisipasi ekses likuiditas yang ada 

di perekonomian, namun dengan merujuk pada temuan penelitian ini adanya 

penggunaan alat kebijakan GWM juga dapat mendorong aktivitas riil yang 

ditunjukkan dengan peningkatan Kredit Produktif yang disalurkan Bank Umum 

dan juga output perekonomian berupa GDP. 

 

 


