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ABSTRAKSI 

 

Muzayyinulhaq. 2019. Analisis Permintaan dan Penawaran Kredit 

Perbankan di Indonesia. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Prof. Dr. Munawar, S.E, 

DEA. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, 

tingkat inflasi, dan giro wajib minimum terhadap permintaan dan penawaran 

kredit perbankan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pemodelan persamaan simultan. Data yang diperoleh merupakan data sekunder 

yang diterbitkan oleh Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Bank 

Indonesia, Federal Reserve Economic Data (FRED), dan Bank for International 

Settlements (BIS). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kredit perbankan. Suku bunga memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap permintaan dan positif signifikan terhadap penawaran 

kredit perbankan. Akan tetapi, perubahan permintaan dan penawaran yang 

terjadi kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga yang ditunjukkan oleh 

nilai elastisitas yang masing-masing bernilai kurang dari satu. Tingkat inflasi 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap permintaan kredit perbankan. 

Perubahan permintaan yang terjadi sensitif terhadap perubahan tingkat inflasi 

yang ditunjukkan oleh nilai elastisitas yang lebih dari satu. Kemudian pada 

variabel giro wajib minimum, pengaruhnya terhadap penawaran kredit adalah 

signifikan negatif. Perubahan penawaran yang terjadi sensitif terhadap 

perubahan giro wajib minimum yang ditunjukkan dengan nilai elastisitas lebih 

dari satu. 

Hal tersebut kemudian yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan 

kebijakan bagi pihak Bank Indonesia untuk lebih memperhatikan instrumen-

instrumen kebijakan dalam mengoptimalkan tingkat kredit perbankan. Oleh 

karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam 

mengoptimalkan kredit perbankan selaku salah satu saluran dalam mekanisme 

transmisi dan kebijakan moneter di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Kredit Perbankan, Suku Bunga, Inflasi, Giro Wajib Minimum 
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ABSTRACT 

 

Muzayyinulhaq. 2019. The Analysis of Demand and Supply of Bank Credit 

in Indonesia. Thesis, Department of Economics, Faculty of 

Economics and Business, Brawijaya University. Prof. Dr. Munawar, 

S.E, DEA. 

 

This study aims to determine the effect of interest rates, inflation rates, 

and minimum statutory reserves on the demand and supply of bank credit in 

Indonesia. The research method used is simultaneous equation modeling. The 

data obtained are secondary data published by the Indonesian Bank of Indonesia 

Economic and Financial Statistics (SEKI), Federal Reserve Economic Data 

(FRED), and Bank for International Settlements (BIS). 

The results of this study indicate that each variable has an influence on 

the level of bank credit. Interest rates have a significant negative effect on 

demand and are significantly positive for the supply of bank credit. However, 

changes in demand and supply that occur are less sensitive to changes in 

interest rates indicated by the value of elasticity, each of which is worth less than 

one. The inflation rate has a significant negative effect on the demand for bank 

credit. Changes in demand that occur are sensitive to changes in the inflation 

rate as indicated by the value of more than one elasticity. Then in the minimum 

statutory reserve variable, the effect on credit supply is significantly negative. Bid 

changes that occur are sensitive to changes in minimum statutory reserves as 

indicated by the value of more than one elasticity. 

This then became the basis of information and policy considerations for 

Bank Indonesia to pay more attention to policy instruments in optimizing the level 

of bank credit. Therefore, the results of this study are expected to provide a 

reference in optimizing banking credit as one of the channels in the transmission 

mechanism and monetary policy in Indonesia. 

 

Keywords: Bank Credit, Interest Rate, Inflation, Excess Reserve. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kredit perbankan merupakan salah satu faktor penting dalam sektor 

keuangan, baik sebagai sarana pendanaan bagi rumah tangga dan perusahaan 

maupun saluran dalam MTKM di Indonesia. Perkembangan jumlah kredit 

perbankan di Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2017 mengalami peningkatan, 

namun untuk pertumbuhannya memiliki trend yang menurun. Berikut adalah grafik 

pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia. 

 

Gambar 1.1 : Tingkat Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia  

 

Sumber data: BI dan OJK, diolah 
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Berdasarkan gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa pertumbuhan kredit 

perbankan sejak tahun 2013 cenderung menurun hingga tahun 2017. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan baik tingkat permintaan maupun 

penawaran kredit perbankan juga menurun. Melihat penurunan pertumbuhan yang 

terjadi, sulit untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun selanjutnya untuk mencapai 

angka persentase dua digit. Penyebab utama dari hal tersebut kemungkinan 

dikarenakan belum bergairahnya permintaan kredit dari nasabah, baik pihak 

perusahaan maupun masyarakat. Kemungkinan lain yang dapat menjadi 

penyebab adalah mulai berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-bank 

sebagai alternatif sarana pendanaan yang juga menyediakan kredit, sehingga 

dapat mengakibatkan permintaan kredit perbankan cenderung menurun. 

Industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu 

negara. Peran perbankan selaku lembaga intermediasi yang menyalurkan dana 

masyarakat ke dalam investasi aset produktif yang kemudian dapat mendorong 

produktivitas sektor riil, akumulasi kapital, dan berujung pada pertumbuhan output 

agregat (Hung dan Cothren: 2002). Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian 

Maksimovic dan Demirgüc-Kunt (2002) di mana menyatakan bahwa perusahaan 

penerima kredit cenderung mengalami peningkatan pendapatan. Di Indonesia, 

sektor perbankan merupakan salah satu sektor keuangan yang memiliki peranan 

besar dalam perekonomian (Agung: 2017). Hal tersebut ditunjukkan oleh jumlah 

aset yang dimiliki perbankan sekitar 78,7% dari total aset industri keuangan yang 

kemudian disusul oleh asuransi sebesar 10,4% dan multifinance sebesar 5,2%. 

Dalam Mekanisme Transmisi dan Kebijakan Moneter (MTKM) yang 

dirumuskan oleh Bank Indonesia, kredit menjadi salah satu saluran penting dalam 

menjaga stabilitas moneter dalam perekonomian Indonesia. Saluran kredit atau 

“credit view” mendasarkan pada ketidaksempurnaan pasar keuangan karena 
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adanya asimetri informasi, dan moral hazard dalam berbagai transaksi keuangan. 

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa saluran kredit dapat lebih menjelaskan 

bagaimana uang yang diciptakan bank sentral kemudian beredar di sektor 

keuangan dan membiayai berbagai kegiatan perekonomian, yang di mana belum 

bisa dijelaskan melalui saluran uang atau “money view”. 

Joseph E. Stiglitz menyatakan suatu paradigma baru dalam teori moneter 

yang didasarkan pada permintaan dan penawaran kredit (Greenwald dan Stiglitz: 

2003). Dalam kaitan ini, muncul persepsi terkait sifat perbankan dalam 

menyalurkan kredit yang di mana perbankan tidak memiliki asimetris informasi 

mengenai kondisi debitur dan menghadapi risiko kredit dalam penyalurannya. 

Dengan demikian, pemahaman atas perilaku dan kemampuan bank dalam 

mengelola risiko amat penting ketika dihadapkan pada adanya 

ketidaksempurnaan pasar dalam pemberian kredit. Mengingat perkembangan 

kredit berpengaruh terhadap perkembangan besar-besaran moneter maupun 

output riil dan variable riil lainnya, maka perilaku bank tersebut akan dapat 

menentukan perilaku perekonomian secara keseluruhan. Hal tersebut berbeda 

dengan teori moneter tradisional yang menganggap perkembangan institusi 

perbankan sesuatu yang given atau eksogen. 

Stiglitz (2003) percaya bahwa uang memiliki peranan penting, namun 

permasalahannya adalah bahwa keberadaan uang tersebut terkadang terlalu kecil 

untuk bisa diperhitungkan. Hal tersebut mengingat definisi uang semakin kabur 

dan banyak di luar kendali bank sentral dengan semakin berkembangnya inovasi 

produk dan transaksi keuangan, termasuk perkembangan terkini terkait alat 

pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik. Dengan munculnya 

permasalahan tersebut, kebijakan moneter diyakini masih dapat mempunyai 

pengaruh pada sektor riil apabila: 
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• Terdapat ketidaksempurnaan pasar, seperti ada rigiditas nominal harga-

harga dan upah. 

• Terdapat pengaruh redistributif dari kebijakan moneter melalui sektor 

keuangan. 

Dengan demikian, fokus teori moneter alternatif perlu diarahkan kepada 

ketersediaan kredit yaitu dari sisi penawaran dan permintaan kredit yang akan 

langsung berkaitan dengan pasar keuangan yang tidak sempurna dan 

memperhitungkan distributive effect dari kredit kepada sektor riil. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, kencenderungan yang terjadi adalah saluran kredit menjadi 

lebih penting dibandingkan saluran uang. 

Dalam mengendalikan penyediaan kredit yang dilakukan oleh pihak 

perbankan tentunya tidak terlepas kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas 

moneter. Pada umumnya, kebijakan moneter yang dilakukan menggunakan 

instrumen variabel suku bunga dan jumlah uang beredar. Bank Indonesia sebagai 

otoritas moneter di Indonesia menggunakan kedua instrumen tersebut dalam 

menentukan kebijakan moneter, yaitu Suku Bunga Acuan (BI Rate) dan Giro Wajib 

Minimum. 

Suku Bunga menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam menjaga 

tingkat likuiditas perbankan. Seperti yang diketahui pada saat Krisis Moneter tahun 

1997-1998 pada perbankan menaikkan suku bunga dana yang lebih tinggi dari 

suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa suku bunga tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap 

perbankan demi menjaga keberlangsungan perbankan tersebut. Fenomena lain 

yang menggambarkan kemungkinan pengaruh suku bunga terhadap tingkat kredit 

perbankan juga dapat dilihat dari munculnya kebijakan BI 7-days Repo Rate (Bank 

Indonesia: 2016). Alasan dari munculnya BI 7-days Repo Rate ini karena pada 
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saat tingkat BI Rate menurun, pihak perbankan tidak dapat langsung mengambil 

kembali cadangan uang yang tersimpan di Bank Indonesia untuk disalurkan 

kembali dalam bentuk kredit ke masyarakat dikarenakan harus menunggu selama 

satu tahun untuk pengembalian dana tersebut demi menjaga peredaran uang di 

masyarakat dalam hitungan hari atau bulan. 

Giro Wajib Minimum (GWM) dalam hal ini berkemungkinan memiliki 

pengaruh terhadap penyediaan kredit perbankan. Seperti yang dibahas pada 

paragraf sebelumnya bahwa cadangan wajib sangat diperlukan demi menjaga 

kelancaran pemberian kredit perbankan. Berdasarkan informasi yang terdapat di 

Bank Indonesia, terlihat bahwa terdapat perubahan sistem yang sebelumya 

bersifat tetap di mana pemenuhan seluruh kewajiban GWM primer yang harus 

dilakukan setiap hari, berubah menjadi pemenuhan sebagian GWM secara rata-

rata pada akhir periode tertentu. Sejak 16 Juli 2018 pemberlakuan kebijakan GWM 

Rupiah untuk bank umum konvensional yang sebelumnya sebesar 6,5% dari DPK 

menjadi GWM rata-rata Rupiah sebesar 2% dari DPK (Bank Indonesia: 2018). 

Dari variabel suku bunga dan giro wajib minimum yang telah diatur melalui 

kebijakan otoritas moneter, tentunya kedua hal tersebut tidak akan terlepas dari 

perihal variabel inflasi. Inflasi yang terjadi bukanlah salah satu instrumen yang 

dibuat oleh otoritas moneter, melainkan target yang harus dicapai demi menjaga 

stabilitas perekonomian. Di Indonesia, target inflasi sejak tahun 2015 yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia tercapai di mana tingkat inflasi yang terjadi sesuai 

dengan target yang ditentukan. Namun mengingat kembali bahwa terdapat 

perubahan kebijakan BI rate dan GWM rata-rata yang baru dibuat, tentunya hal 

tersebut dapat memberikan pengaruh pada inflasi. Melihat dari transmisi kebijakan 

moneter, inflasi juga dapat memberikan pengaruh pada kredit perbankan di mana 

ketika tingkat inflasi berubah yang akan diikuti dengan perubahan kebijakan suku 
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bunga dan giro wajib minimum setelahnya, maka hal tersebut akan menyebabkan 

perbankan meningkatkan atau mengurangi penyediaan kredit. 

Perihal tersebut dinyatakan berdasarkan dari beberapa hasil studi yang 

dilakukan oleh beberapa pihak (Ditria, dkk. : 2008; Haryati: 2009; Purwanti: 2010; 

Sari: 2013; Supiatno, dkk. : 2014). Namun ternyata disisi lain, terdapat beberapa 

hasil studi yang bertolak belakang dengan penelitian-penelitian tersebut. Hasil 

studi oleh Fitri (2017) menyatakan bahwa suku bunga kredit dan giro wajib 

minimum tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit oleh PT. Bank 

Central Asia Tbk. pada periode 2001-2015. Studi lain yang berkaitan juga 

dilakukan oleh Wahab (2015) yang menyatakan bahwa suku bunga BI dan inflasi 

tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit. Kemudian hasil studi Akmal, 

dkk. (2014) menyatakan suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap 

permintaan kredit. Hasil studi oleh Pratama (2010) juga mendukung kontradiksi 

tersebut yang menyatakan bahwa suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh 

terhadap kredit perbankan. Dengan melihat adanya kontradiksi dan kesenjangan 

antar hasil studi terdahulu dari pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis 

berkeinginan untuk mengetahui dan membahas tentang Analisis Permintaan dan 

Penawaran Kredit Perbankan di Indonesia. 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian latar 

belakang, permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai “bagaimana 

pengaruh suku bunga, giro wajib minimum, dan tingkat inflasi terhadap permintaan 

dan penawaran kredit perbankan di Indonesia?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan, tentunya penelitian 

ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh suku bunga, giro wajib 

minimum, dan tingkat inflasi terhadap permintaan dan penawaran kredit 

perbankan di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

• Peneliti, sebagai latihan untuk mengembangkan pengetahuan dan 

menambah wawasan tentang perbankan. 

• Instansi Terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan 

di bidang perbankan. 

• Pihak Lain, sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang 

membutuhkan untuk penelitian sejenis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Teori dapat diistilahkan sebagai suatu pernyataan sebab akibat yang di 

mana terdapat hubungan fungsional antar variabel. Landasan teori diperlukan 

untuk memperjelas deskripsi secara teoritis mengenai variabel dan obyek 

penelitian, sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang baik dan benar. 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa landasan teori yang digunakan untuk 

memberikan gambaran umum mengenai penelitian terkait. 

2.1.1 Teori Permintaan dan Penawaran Kredit 

Ketersediaan kredit dalam suatu perekonomian sangat terkait dengan 

perilaku bank. Pada dasarnya bank berperilaku risk averse, karena bank 

mengalami keterbatasan dalam mendiversifikasikan dan mendistribusikan risiko. 

Hal ini tidak terlepas dari esensi fungsi sebagai lembaga kepercayaan dan 

intermediasi, yang dengan modal relatif kecil mampu memobilisasi dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan pembiayaan lainnya 

bagi perekonomian. Tingkat modal yang relatif kecil menyebabkan bank 

menghadapi risiko kegagalan usaha, yang mendasari banyaknya pengaturan 

otoritas untuk memastikan kesehatan bank secara individu (pengaturan 

mikroprudensial). Bank juga menghadapi resiko likuiditas dengan adanya deposan 

yang dapat mengambil dananya sewaktu-waktu sementara dana tersebut telah 

disalurkan dalam bentuk kredit. Pemberian kredit perbankan itupun juga 

mengandung risiko macet (Non-Performing Loans) karena kemungkinan debitur 
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tidak membayar kembali kredit yang diterimanya baik karena kondisis ekonomi 

maupun alasan lainnya. 

Dengan perilaku bank yang risk averse, setiap perubahan yang terjadi 

dalam perekonomian akan berpengaruh pada penyediaan kredit perbankan dan 

kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Demikian pula, respon kebijakan 

moneter dalam memengaruhi tersedianya kredit (Loanable Funds) akan 

terpengaruh. Efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi perilaku kredit 

perbankan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam kaitan 

tersebut, perilaku risk averse dan imperfect information dalam menyalurkan kredit 

dapat menimbulkan fenomena yang disebut credit rationing dalam keseimbangan 

di pasar kredit. Artinya, keseimbangan pasar kredit dicapai pada jumlah kredit di 

mana masih terjadi kelebihan permintaan di atas penawaran akan loanable funds, 

dan selanjutnya akan menyebabkan keseimbangan umum perekonomian dicapai 

pada tingkat output riil yang berada di bawah full employment dan kelebihan 

penawaran tenaga kerja atau pengangguran (Stiglitz dan Weiss: 1981). 

 

Gambar 2.1 : Keseimbangan Pasar Kredit (Loanable Funds) 

 

Sumber: Warjiyo, 2017 
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Gambar 2.1 menjelaskan bahwa terdapat fenomena credit rationing yang 

terjadi yang di mana keseimbangan pasar kredit bukan terjadi pada titik E0, 

melainkan pada titik E1 dengan suku bunga r1 dan volume kredit L1. Pada tingkat 

suku bunga tersebut, volume permintaan kredit dari debitur adalah sebesar L2, 

dan karenanya terjadi credit rationing sebesar (L2 − L1) pada keseimbangan pasar 

kredit tersebut. 

Keseimbangan pasar kredit dengan adanya penjatahan kredit dapat 

diilustrasikan melalui penjabaran sebagai berikut. Seperti yang diketahui, bahwa 

dalam penyaluran kredit, bank akan memperhitungkan suku bunga dan risiko dari 

peminjaman yang dilakukan. Meskipun melakukan monitoring dan selesksi 

terhadap calon debitur, bank akan tetap mempunyai pengetahuan yang tidak 

lengkap atas kondisi debitur yang sebenarnya karena adanya ketidaksimetrisan 

informasi. Karena hal tersebut, bank akan cenderung menambahkan risiko kredit 

macet tersebut dalam keputusan suku bunga dan jumlah kredit yang akan 

ditawarkan kepada debitur. Disisi lain, suku bunga yang ditetapkan oleh bank 

dapat memengaruhi kemampuan membayar kembali debitur. Dengan 

pengetahuan yang lengkap atas kondisi usahanya daripada informasi yang dimiliki 

bank, debitur akan cenderung mempertimbangkan tingkat risiko kredit macet yang 

lebih rendah dalam mengajukan permintaan suku bunga dan jumlah kredit kepada 

bank. Dengan pengaruh risiko kredit macet dalam penetapan suku bunga tersebut, 

kondisi di mana tingkat permintaan sama dengan penawaran kredit dimungkinkan 

tidak dapat tercapai. Fenomena yang umum terjadi adalah terjadinya credit 

rationing, di mana keseimbangan di pasar kredit dicapai pada tingkat suku bunga 

dan jumlah kredit dengan kelebihan permintaan di atas penawaran akan loanable 

funds. 
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Selain fenomena credit rationing, fenomena lain yang akan ditemui dalam 

penyaluran kredit adalah adverse selection bias yang muncul sebagai 

konsekuensi dari kondisi para debitur yang memiliki probabilitas pembayaran 

kembali yang berbeda. Mengingat bahwa tingkat expected return dari bank 

tergantung pada probabilitas pembayaran kembali dari kredit yang dilakukan oleh 

debitur, maka bank akan berupaya untuk mengidentifikasi para debitur dengan 

kemampuan membayar yang tinggi dengan menggunakan alat screening. Adverse 

selection bias dalam pemberian kredit dapat terjadi mengingat bahwa terdapat 

kemungkinan bank memberikan kredit kepada sejumlah debitur dengan suku 

bunga di bawah rerata. Dengan demikian, semakin tinggi suku bunga akan diikuti 

dengan rerata derajat risiko debitur akan dapat menurunkan keuntungan bank. 

 

Gambar 2.2 : Suku Bunga Optimal Bank 

 

Sumber: Warjiyo, 2017 

 

Dengan kondisi tersebut, peningkatan expected return bank dapat lebih 

lambat dibandingkan dengan peningkatan suku bunga pinjaman, dan pada kondisi 

tertentu expected return tersebut akan mengalami penurunan, seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.2. Dalam hal ini, suku bunga di mana expected return bank 
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mencapai tingkat maksimal dikenal sebagai suku bunga optimal bank (bank-

optimal rate). Dapat dilihat dengan jelas bahwa pada kondisi tersebut akan terjadi 

kelebihan permintaan dana. 

Dalam praktik, kemampuan bank dalam penyaluran kredit akan ditentukan 

oleh kemampuannya dalam memobilisasi dana dari simpanan masyarakat. Dalam 

teori dana yang dapat dipinjamkan (loanable fund theory), suku bunga ditentukan 

oleh perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan kredit seperti yang ada 

pada gambar 2.3 berikut. 

 

Gambar 2.3 : Keseimbangan Pasar Loanable Fund 

 

Sumber: Warjiyo, 2017 

 

Dalam kondisi resesi, kurva permintaan yang dipengaruhi oleh permintaan 

barang investasi akan bergeser ke kiri dan kurva penawaran yang dipengaruhi 
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oleh tabungan juga akan ikut bergeser ke kiri dikarenakan tabungan juga akan 

turun sejalan dengan turunnya pendapatan. Dalam keadaan resesi, turunnya 

penawaran dapat lebih besar dibandingkan penurunan permintaannya yang 

berarti terjadi kelebihan permintaan. Dalam kondisi tersebut, suku bunga tidak 

ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran dikarenakan 

peminjam akan dihadapkan dengan suku bunga riil yang lebih tinggi dan dapat 

memperburuk perekonomian. 

Setelah memahami perilaku suku bunga bank optimal dan loanable fund 

theory, tahap selanjutnya adalah mengetahui bagaimana penentuan 

keseimbangan pasar kredit dikaitkan dengan keberadaan credit rationing. 

Mengingat permintaan akan dana bergantung pada suku bunga yang ditetapkan 

oleh bank (ȓ) sementara penawaran dana dipengaruhi oleh expected return (ȓ*), 

maka penggunaan gambaran penawaran dan permintaan konvensional tidak 

dimungkinkan. Berdasarkan hal tersebut, analisis keseimbangan credit rationing 

dalam bentuk kurva empat kuadran seperti yang terdapat pada gambar 2.4 berikut. 

Kuadran I dan IV merupakan kondisi keseimbangan suku bunga seperti yang telah 

dijelaskan sebeklumnya sementara kuadran III menunjukkan keterkaitan positif 

antara penawaran loanable fund dengan expected return. Apabila bank bebas 

berkompetisi untuk menarik para penyimpan dana (depositor), maka �̅� merupakan 

suku bunga yang akan diterima depositors. 
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Gambar 2.4 : Keseimbangan Credit Rationing 

 

Sumber: Warjiyo, 2017 

 

Dalam kuadran I dapat dilihat bahwa keseimbangan credit rationing terjadi 

pada saat permintaan akan loanable fund pada ȓ melebihi penawarannya. Pada 

saat bank menetapkan suku bunga di atas ȓ, maka penghasilan per unit mata uang 

dari dana yang dipinjamkan akan berkurang. Dalam kaitan ini, jumlah kelebihan 

permintaan dana tersebut ditaksir sejumlah Z. Perlu ditekankan bahwa terdapat 

suku bunga di mana permintaan akan loanable fund sama dengan penawarannya 

pada rm, tetapi suku bunga tersebut bukan merupakan suku bunga keseimbangan. 

Dengan demikian, bank dapat meningkatkan keuntungannya menetapkan ȓ, bukan 

rm. Dengan melakukan analisis komparatif statis dari peningkatan loanable fund, 

kelebihan permintaan dana akan mengalami penurunan. Namun demikian, suku 

bunga yang ditetapkan oleh bank tidak berubah sebagaimana keberadaan credit 

rationing yang masih dipertahankan. Sejalan dengan peningkatan penawaran 
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dana, kelebihan jumlah permintaan dapat terus berkurang dan mencapai titik nol 

dengan konsekuensi penurunan suku bunga pasar. 

2.1.2 Mekanisme Transmisi dan Kebijakan Moneter 

Pemetaan Mekanisme Transmisi dan Kebijakan Moneter (MTKM) 

berupaya memberi jawaban teoritis dan empiris terhadap beberapa hal, 

diantaranya: 

• Bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi ekonomi riil dan di 

samping pengaruhnya terhadap harga. 

• Melalui mekanisme transmisi seperti apa pengaruh kebijakan moneter 

terhadap perekonomian tersebut terjadi. 

Kedua pertanyaan tersebut merupakan permasalahan yang penting baik dalam 

perumusan kebijakan moneter oleh bank sentral maupun dalam pembahasan teori 

ekonomi moneter oleh para ekonom. 

Teori MTKM pada mulanya mengacu pada peranan uang dalam 

perekonomian, yang pertama kali dijelaskan oleh Quantity Theory of Money. 

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan kemajuan di sektor keuangan selain 

perbankan dan semakin terintegrasinya globalisasi keuangan, terdapat beberapa 

saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter yang sering dikemukakan dalam 

teori ekonomi moneter. Saluran tersebut diantaranya adalah: 

• Saluran moneter langsung. 

• Saluran suku bunga. 

• Saluran nilai tukar. 

• Saluran harga aset. 

• Saluran kredit. 

• Saluran neraca keuangan. 
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• Saluran ekspektasi. 

Panel pada gambar 2.5 menunjukkan rangkaian tahapan MTKM dari bank sentral 

sektor keuangan, kegiatan ekonomi riil, dan sasaran akhir yang dimaksud. 

 

Gambar 2.5 : Mekanisme Transmisi dan Kebijakan Moneter 

 

Sumber: Warjiyo, 2017 

 

Bekerjanya MTKM dimulai dari keputusan kebijakan moneter bank sentral 

melalui suku bunga kebijakan dan instrumen moneter lainnya, seperti operasi 

moneter, intervensi valuta asing, giro waib minimum, atau yang lainnya sesuai 

pada gambar 2.5. Tindakan tersebut kemudian berpengaruh terhadap aktivitas di 

sektor keuangan dan ekonomi riil melalui berbagai saluran MTKM, yaitu saluran 

suku bunga, nilai tukar, harga aset, uang beredar, kredit, dan ekspektasi. 

Pengaruh kebijakan moneter tersebut terjadi melalui dua tahap MTKM di dalam 

perekonomian, yaitu: 

• Interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya dalam berbagai transaksi di sektor keuangan. 
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• Interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para 

pelaku ekonomi di sektor riil dalam proses intermediasi keuangan dalam 

berbagai aktivitas ekonomi. 

Di sektor keuangan, kebijakan moneter berpengaruh perkembangan suku 

bunga, nilai tukar, obligasi, dan harga saham, di samping volume dana masyarakat 

yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank, penanaman danapada 

obligasi, saham, maupun sekuritas lainnya. Sementara itu, di sektor ekonomi riil 

kebijakan moneter memengaruhi permintaan agregat, baik melalui permintaan 

domestik (konsumsi dan investasi) maupun eksternal (ekspor dan impor). 

Kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap penawaran agregat melalui biaya 

atas modal produksi maupun keputusan upah dan lama bekerja dari tenaga kerja. 

Besarnya kesenjangan antara permintaan dan penawaran agregat pada akhirnya 

menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran 

akhir kebijakan moneter. Selain itu, kebijakan moneter juga berpengaruh langsung 

terhadap inflasi melalui pengaruh nilai tukar terhadap perkembangan harga 

barang dan jasa yang diimpor, maupun secara tidak langsung melalui neraca 

transaksi berjalan dan neraca modal dalam neraca pembayaran. Panel ditengah 

pada gambar 2.5 menggambarkan interaksi berbagai variabel keuangan dan 

variabel ekonomi yang di maksud, baik di sektor keuangan maupun ekonomi riil. 

Dalam kenyataanya, MTKM merupakan proses yang kompleks, dan 

karenanya dalam teori ekonomi moneter diistilahkan “black box”. Hal ini terutama 

karena MTKM banyak dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

• Perubahan perilaku bank sentral, pemerintah, perbankan, dan para pelaku 

ekonomi lainnya dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan. 
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• Lamanya tenggat waktu sejak kebijakan moneter ditempuh bank sentral 

sampai pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sasaran inflasi 

tercapai. 

• Terjadinya perubahan pada saluran-saluran MTKM itu sendiri karena 

perubahan perilaku dari seluruh pelaku ekonomi dan sesuai dengan 

perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. 

Panel bagian bawah dari gambar 2.5 menunjukkan sejumlah faktor yang 

berpengaruh terhadap berjalannya MTKM di luar kontrol bank sentral, seperti 

perubahan premi risiko, permodalan bank, perekonomian global, kebijakan fiskal 

pemerintah, dan juga harga komoditas. 

2.1.2.1 Kebijakan Suku Bunga dan Operasi Moneter 

Bekerjanya MTKM berawal dari keputusan kebijakan moneter oleh bank 

sentral. Dalam merumuskan kebijakan moneter yang dimaksud, bank sentral 

umumnya menentukan suku bunga untuk memegaruhi prakiraan makroekonomi 

ke depan agar sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai, yaitu stabilitas harga 

dan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan kebijakan suku bunga yang dimaksud 

dilakukan melalui operasi moneter oleh bank sentral untuk memengaruhi likuiditas 

dan karenanya suku bunga di pasar uang. Instrumen lainnya yang dilakukan bank 

sentral termasuk intervensi valuta asing, fasilitas simpanan perbankan, fasilitas 

pinjaman, giro wajib minimum, dan fungsi lender of the last resort dengan agunan 

surat berharga berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. 

• Kebijakan Suku Bunga 

Kebijakan suku bunga yang ditetapkan bank sentral akan berpengaruh 

terhadap perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang antar bank 

serta ekspektasi para pelaku ekonomi mengenai prakiraan makroekonomi dan 

arah suku bunga kebijakan bank sentral ke depan. Perkembangan ini selanjutnya 
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akan memengaruhi suku bunga deposito dan kredit perbankan, serta harga aset 

di pasar keuangan seperti harga saham dan obligasi, nilai tukar, dan suku bunga 

jangka panjang. Secara sederhana, interaksi antara suku bunga kebijakan 

moneter dan suku bunga perbankan dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Transmisi dari suku bunga bank sentral terhadap suku bunga PUAB 

2. Transmisi suku bunga PUAB terhadap suku bunga deposito 

3. Transmisi suku bunga deposito terhadap suku bunga kredit 

• Operasi Moneter 

Operasi moneter bank sentral dilakukan untuk memengaruhi kondisi 

likuiditas dan karenanya suku bunga di pasar uang antarbank agar sejalan dengan 

suku bunga kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Untuk itu, bank sentral 

melakukan prakiraan kondisi likuiditas perbankan dan uang primer secara 

mingguan sebagai pedoman dalam pelaksanaan operasi moneter yang dimaksud. 

Efektivitas kebijakan moneter dengan penargetan uang beredar bergantung pada 

beberapa faktor. Pertama, terdapat hubungan yang stabil dan dapat diprediksi 

antara jumlah uang beredar dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang 

tercermin pada prediktibilitas income velocity atau kestabilan fungsi permintaan 

uang. Kedua, jumlah uang beredar diyakini merupakan kausalitas utama dari 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi, bukan sebaliknya. Ketiga, terdapat hubungan 

yang stabil dan dapat diprediksi antara uang primer dengan jumlah uang beredar, 

yang tercermin pada prediktibilitas angka pengganda uang. Dengan 

berkembangnya sektor keuangan, tidak hanya income velocity dan angka 

pengganda uang yang sulit diprediksi, tetapi sering juga terjadi hubungan 

kausalitas yang terbalik yaitu dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi ke jumlah uang 

beredar. Kondisi tersebut yang akhirnya menyulitkan pengendalian uang beredar 

sebagai basis pelaksanaan kebijakan moneter berdasarkan saluran uang. 
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2.1.2.2 Saluran Transmisi Moneter “Credit View” 

Teori MTKM sesuai “credit view” mendasarkan pada ketidaksempurnaan pasar 

keuangan karena adanya asimetris informasi dan moral hazard dalam berbagai 

transaksi keuangan. Pengaruh friksi keuangan terhadap MTKM menunjukkan tiga 

anomali dalam respons permintaan agregat terhadap perubahan suku bunga yang 

diantaranya: 

• Komposisi, yaitu perubahan suku bunga jangka pendek berpengaruh 

terhadap barang durabel seperti perumahan yang semestinya lebih 

merespons suku bunga jangka panjang. 

• Percepatan, yaitu respons ekonomi riil tetap berlanjut meskipun kenaikan 

suku bunga jangka pendek telah berhenti atau bahkan diturunkan. 

• Amplikfikasi, yaitu suku bunga mendorong pergerakan output yang lebih 

cepat meskipun pengeluaran investasi individual perusahaan tidak terlalu 

signifikan merespon biaya modal. 

Beberapa hal tersebut mendorong teori MTKM sesuai “credit view” menjadi tiga 

saluran transmisi alternatif, yaitu: saluran kredit bank, saluran modal bank, saluran 

neraca keuangan, dan saluran perilaku berisiko. Saluran kredit dan modal bank 

menjelaskan bekerjanya MTKM melalui perilaku bank pada penawaran kredit 

dalam menghadapi asimetri informasi kondisi usaha debitur dan persyaratan 

permodalan bank. Saluran neraca keuangan berfokus pada analisis MTKM dalam 

hubungan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur yang dipengaruhi oleh 

premi pembiayaan eksternal dan kendala jaminan karena adanya moral hazard. 

Sementara itu, saluran perilaku berisiko menganalisis pengaruh kebijakan 

moneter terhadap manajemen risiko dan inovasi produk keuangan di dalam sistem 

keuangan. 
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2.2 Hubungan antar Variabel 

2.2.1 Hubungan Suku Bunga dengan Kredit Perbankan 

Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk 

dana pinjaman tersebut yang biasanya dinyatakan sebagai persentase (Mishkin: 

2007). Dalam keterkaitan dengan kredit, suku bunga menjadi harga yang 

dibayarkan atas kredit yang dipinjam dalam pasar kredit. Suku bunga dengan 

kredit dalam permintaan memiliki hubungan yang berbanding terbalik sedangkan 

hubungan pada penawaran berbanding lurus. Berdasarkan keterangan tersebut, 

suku bunga dapat dikatakan sebagai harga atas kredit. 

2.2.2 Hubungan Giro Wajib Minimum dengan Kredit Perbankan 

Secara harfiah, giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum 

yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang 

ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran Giro Wajib Minimum (GWM) ditetapkan 

oleh bank sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun 

perbankan.  Kebijakan GWM dalam transmisinya secara teori dapat 

berpengaruh terhadap penawaran kredit, hal ini dikarenakan persentase GWM 

dapat mengubah tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) yang di mana LDR 

merupakan perbandingan total kredit terhadap DPK yang dihimpun oleh Bank. 

Secara grafik, ketika nilai GWM meningkat maka kurva penawaran pada loanable 

funds market akan bergeser ke kiri. Berdasarkan keterangan tersebut dapat 

dikatakan bahwa GWM memiliki pengaruh negatif terhadap kurva penawaran. 

2.2.3 Hubungan Tingkat Inflasi dengan Kredit Perbankan 

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum 

dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau 

dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu mengakibatkan 
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kenaikan harga pada barang lainnya (Bank Indonesia: 2018). Berdasarkan 

mekanisme transmisi kebijakan moneter, tingkat inflasi menjadi sasaran akhir dari 

kebijakan moneter yang nantinya hasil akhir tersebut akan mempengaruhi 

penetapan kebijakan moneter selanjutnya oleh bank sentral (Warjiyo dan Juhro: 

2017). Inflasi memiliki hubungan yang negatif dengan permintaan kredit 

perbankan, dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naik harga 

maka seseorang makin enggan untuk melakkan usaha, sehingga pengajuan akan 

semakin rendah. Oleh karena itu, maka dengan adanya penurunan inflasi, maka 

permintaan kredit juga akan semakin meningkat (Samuelson dan Nordhaus: 

2010). Hung (2003) juga mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan 

bahwa peningkatan inflasi dapat menyebabkan pemilik modal akan cenderung 

menginvestasikan uangnya untuk hal-hal yang bersifat spekulatif seperti rumah 

dan tanah daripada melakukan investasi pada hal-hal yang bersifat produktif. 

Selain itu inflasi menimbulkan ketidakpastian pada keadaan ekonomi dimasa 

depan sehingga berdampak negatif terhadap investasi dan pengembangan dunia 

usaha. Hal inilah yang menyembabkan permintaan akan kredit modal kerja 

mengalami penurunan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan atas penelitian-peneliitian yang telah ada sebelumnya 

yang di mana dalam beberapa kasus terdapat beberapa hal yang memiliki 

kesamaan karakteristik. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung 

penelitian ini akan disajikan didalam tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

1 

Bagust 
Budiman 

Supiatno; R. 
Adri 

Satriawan S.; 
Desmiawati 

PENGARUH 
NPL, CAR DAN 
TINGKAT SUKU 
BUNGA 
TERHADAP 
PENYALURAN 
KREDIT 
PERUSAHAAN 
PERBANKAN 
YANG 
TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK 
INDONESIA 
PADA TAHUN 
2009-2011 

Dependen: 
Penyaluran 
Kredit 
 
Independen: 
Non-
Performing 
Loan (NPL), 
Capital 
Adequacy 
Ratio (CAR), 
Suku Bunga 

Multiple 
Linear 

Regression 

Suku Bunga 
berpengaruh 
signifikan 
negatif 
terhadap 
penyaluran 
kredit pada 
perusahaan 
perbankan. 

2 Lailatul Fitri 

PENGARUH 
SUKU BUNGA 
KREDIT, DANA 
PIHAK KETIGA 
(DPK), DAN 
GIRO WAJIB 
MINIMUM 
TERHADAP 
PENYALURAN 
KREDIT PADA 
PT. BANK 
CENTRAL ASIA, 
TBK. 
DI INDONESIA 
TAHUN 2001-
2015 

Dependen: 
Penyaluran 
Kredit pada 
Bank Central 
Asia 
 
Independen: 
Tingkat Suku 
Bunga, Dana 
Pihak Ketiga 
(DPK), Giro 
Wajib 
Minimum 

Multiple 
Linear 

Regression 

Tingkat suku 
bunga dan 
GWM tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penyaluran 
kredit PT. 
Bank Central 
Asia, tbk di 
Indonesia 
tahun 2001-
2015. 

3 
Abdul 

Wahab 

PENGARUH 
PDRB, INFLASI, 
SUKU BUNGA 
BANK 
INDONESIA, 
DAN DANA 
PIHAK KETIGA 
TERHADAP 
PENYALURAN 
KREDIT PADA 
BANK-BANK 
UMUM DI 
SULAWESI 
SELATAN 

Dependen: 
Jumlah Kredit 
yang 
Disalurkan 
 
Independen: 
Suku Bunga 
Bank 
Indonesia, 
Inflasi, Dana 
Pihak Ketiga 
(DPK) 

Multiple 
Linear 

Regression 

Suku bunga 
BI dan inflasi 
tidak 
memiliki 
pengaruh 
terhadap 
penyaluran 
kredit. 
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No Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

4 
Pamela 
Romauli 

Tampubolon 

PERUBAHAN 
GIRO WAJIB 
MINIMUM PADA 
BANK 
INDONESIA 
DALAM RUPIAH 
DAN VALUTA 
ASING 
DIKAITKAN 
DENGAN 
PENYALURAN 
KREDIT BANK 

Kebijakan 
Giro Wajib 
Minimum 
Bank Umum 
pada Bank 
Indonesia 
dalam Rupiah 
dan Valuta 
Asing 
terhadap 
Penyaluran 
Kredit Bank 

Kualitatif 

Kebijakan 
GWM 
diperlukan 
dalam 
menjaga 
stabilitas 
moneter, 
fleksibilitas 
pengaturan 
likuiditas, 
dan 
menentukan 
besaran 
biaya dana 
bank. 

5 Sri Haryati 

PERTUMBUHAN 
KREDIT 
PERBANKAN DI 
INDONESIA: 
INTERMEDIASI 
DAN PENGARUH 
VARIABEL 
MAKRO 
EKONOMI 

Dependen: 
Pertumbuhan 
Kredit 
 
Independen: 
Pertumbuhan 
Ekses 
Likuiditas 
(GEL), 
Pertumbuhan 
DPK (GDPK), 
Pertumbuhan 
Pinjaman/Sim
panan 
diterima 
(GPD), 
Pertumbuhan 
Ekuitas 
(GEk), Suku 
Bunga BI (BI 
rate) Tingkat 
Inflasi (Infl), 
Kurs Valas 
(ER) 

Multiple 
Linear 

Regression 

Suku bunga 
BI dan inflasi 
berperngaru
h signifikan 
terhadap 
pertumbuhan 
kredit, di 
mana suku 
bunga BI 
berpengaruh 
negatif 
sedangkan 
inflasi 
berpengaruh 
positif. 
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No Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

6 Puji Purwanti 

FAKTOR-
FAKTOR YANG 
MEMPENGARUH
I PERMINTAAN 
KREDIT 
PERBANKAN 
PADA BANK 
UMUM DI JAWA 
TENGAH TAHUN 
1993-2008 

Dependen: 
Permintaan 
kredit 
perbankan 
bank umum di 
Jawa Tengah 
 
Independen: 
PDRB, Suku 
bunga kredit 
riil, Inflasi, 
Krisis 
ekonomi 
(Dummy) 

Ordinary 
Least 

Square 

Suku bunga 
kredit dan 
inflasi 
memiliki 
pengaruh 
signifikan 
terhadap 
permintaan 
kredit, di 
mana suku 
bunga kredit 
berpengaruh 
negatif 
sedangkan 
inflasi 
berpengaruh 
positif. 

7 

G.A. Diah 
Utari; Trinil 

Arimurti; Ina 
Nurmalia 
Kurniati 

PERTUMBUHAN 
KREDIT 
OPTIMAL DAN 
MAKROPRUDEN
SIAL UNTUK 
PENGENDALIAN 
KREDIT 

Dependen: 
Kredit riil 
 
Independen: 
PDB riil, 
Inflasi, Suku 
bunga, GWM, 
Buffer 
 

VAR, VECM 
dan OLS 

Terdapat 
hubungan 
kointegrasi 
pada 
penelitian ini. 
Suku bunga 
kredit dan 
inflasi 
berpengaruh 
signifikan 
negatif 
terhadap 
permintaan 
kredit dalam 
jangka 
pendek. 
Rasio GWM 
berpengaruh 
signifikan 
negatif 
terhadap 
pertumbuhan 
kredit di 
Indonesia 
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No Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

8 

Fahmy 
Akmal; Prof. 
Dr. Abubakar 

Hamzah; 
Prof. Dr. 

Raja Masbar, 
M.Sc. 

FAKTOR-
FAKTOR YANG 
MEMPENGARUH
I PERMINTAAN 
KREDIT PADA 
BANK UMUM DI 
ACEH 

Dependen: 
Permintaan 
kredit 
 
Independen: 
PDRB, Inflasi, 
Suku bunga 

Ordinary 
Least 

Square 

Inflasi dan 
suku bunga 
tidak 
memiliki 
pengaruh 
terhadap 
permintaan 
kredit. 

9 
Yoda Ditria; 
Jenni Vivian; 
Indra Widjaja 

PENGARUH 
TINGKAT SUKU 
BUNGA, NILAI 
TUKAR RUPIAH 
DAN JUMLAH 
EKSPOR 
TERHADAP 
TINGKAT 
KREDIT 
PERBANKAN 

Dependen: 
Jumlah 
Kredit, 
Jumlah Kredit 
Modal Kerja, 
Jumlah Kredit 
Investasi, 
Jumlah Kredit 
Konsumsi 
 
Independen: 
Ekspor, 
Tingkat suku 
bunga, Nilai 
tukar rupiah 
terhadap USD 

Multiple 
Linear 

Regression 

Tingkat suku 
bunga 
berpengaruh 
signifikan 
negatif 
terhadap 
keempat 
variabel 
jumlah kredit. 

10 

Dias Satria; 
Rangga 
Bagus 
Subegti 

DETERMINASI 
PENYALURAN 
KREDIT BANK 
UMUM 
DI INDONESIA 
PERIODE 2006-
2009 

Dependen: 
Penyaluran 
kredit bank 
umum 
 
Independen: 
NPL, BOPO, 
CAR, DPK, 
ROA, 
Penempatan 
dana pada 
suku bunga 
SBI, Market 
share 

Panel Data 
Regression 

Suku bunga 
SBI 
berpengaruh 
signifikan 
negatif 
terhadap 
penyaluran 
kredit bank 
umum di 
Indonesia. 

11 
Greydi 

Normala Sari 

FAKTOR-
FAKTOR YANG 
MEMPENGARUH
I PENYALURAN 
KREDIT BANK 
UMUM DI 
INDONESIA 
(PERIODE 
2008.1 – 2012.2) 

Dependen: 
Penyaluran 
kredit 
perbankan di 
Indonesia 
 
Independen: 
DPK, CAR, 
NPL, BI rate 

Ordinary 
Least 

Square 

BI Rate 
berpengaruh 
signifikan 
positif 
terhadap 
penyaluran 
kredit. 
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No Penulis Judul Variabel Metode Hasil 

12 
Billy Arma 
Pratama 

ANALISIS 
FAKTOR-
FAKTOR YANG 
MEMPENGARUH
I KEBIJAKAN 
PENYALURAN 
KREDIT 
PERBANKAN 

Dependen: 
Kredit 
 
Independen: 
DPK, CAR, 
NPL, Suku 
bunga SBI 

Multiple 
Linear 

Regression 

Suku bunga 
SBI tidak 
memiliki 
pengaruh 
terhadap 
kredit 
perbankan. 

Sumber: Penulis, 2018 
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Penelitian Supiatno, dkk. (2014) menggunakan metode analisis regresi 

berganda. Sebelum statistik uji t untuk persamaan regresi berganda, pengujian 

dilakukan pertama asumsi klasik dari kenormalan data, autokorelasi, 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Setelah data bebas dari asumsi klasik, 

maka uji hipotesis menggunakan uji t untuk melihat pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan 

analisis, diketahui bahwa Tingkat Bunga mempengaruhi Pinjaman. Sedangkan 

NPL dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Lending. Koefisien studi 

determinasi adalah 37,2% yang masih 62,8% lebih banyak perubahan dalam 

pemberian kredit karena variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

Penelitian Fitri (2017) menggunakan metode Analisis Regresi Linier 

Berganda. Pengujian dilakukan pada hipotesis dan reliabilitas data (asumsi klasik) 

menggunakan angka signifikan 5%. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada studi 

simultan menunjukkan bahwa tingkat suku bunga KPR, Dana Pihak Ketiga (DPK) 

dan Giro Wajib (RR) dengan uji F berpengaruh signifikan adalah 0,000. Hasil 

secara parsial dengan uji t, untuk melihat tes menghasilkan variabel independen 

yang signifikan terhadap analisis berbagai faktor yang mempengaruhi portofolio 

kredit di bank-bank milik Pemerintah di Indonesia, dapat dilihat bahwa variabel 

Dana Pihak Ketiga adalah variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

pinjaman di Bank Central Asia 0,000 Dengan melihat hasil-hasil koefisien suku 

bunga variabel independen, Requirement (RR) adalah variabel yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pinjaman di Bank Central Asia di Indonesia. 

Penelitian Wahab (2015) merupakan penelitian eksplanatif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah regresi 

linear berganda. Hasil penelitian yang diperoleh melalui uji simultan (uji-F) variabel 
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PDRB, suku bunga BI, inflasi, dan DPK berpengaruh signifikan terhadap 

penyaluran kredit oleh bank-bank umum di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil 

dari uji parsial (uji-t) hanya variabel DPK yang berpengaruh signifkan terhadap 

penyaluran kredit bank-bank umum di Sulawesi Selatan, hal tersebut ditunjukkan 

dari nilai signifikan sebesar 0,013 yang di mana lebih kecil dari 0,05. 

Pada penelitian Tampubolon (2009) metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa kebijakan GWM 

diperlukan dalam menjaga stabilitas moneter, fleksibilitas pengaturan likuiditas, 

dan menentukan besaran biaya dana bank. Kebijakan GWM tersebut berpengaruh 

baik dalam mata uang Rupiah ataupun Valuta Asing. 

Pada penelitian Haryati (2009), variabel yang digunakan untuk menilai 

sumber daya dana dan alokasi disimpan pertumbuhan, pertumbuhan pinjaman, 

pertumbuhan ekuitas, kelebihan likuiditas, (sekunder cadangan) pertumbuhan; 

dan variabel yang digunakan untuk makroekonomi adalah BI rate, inflasi dan nilai 

tukar. Penelitian ini dioperasikan di Indonesia dan dibagi menjadi dua kelompok: 

bank nasional dan bank asing; dan data sekunder adalah publikasi laporan 

keuangan bank dari empat persepsi waktu yang selama Desember 2004-

Desember 2008. Regresi berganda digunakan untuk analisis instrumen. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa dua variabel mendanai sumber daya pertumbuhan 

signifikan dari penentuan pinjaman bank nasional, dan tiga variabel sumber dana, 

mewakili penentuan pertumbuhan kredit yang signifikan pada bank asing. Semua 

variabel makro-ekonomi mewakili penentuan pertumbuhan kredit yang signifikan 

pada bank nasional, tetapi tidak signifikan pada bank asing. Hasil uji Chow 

menunjukkan bahwa model regresi untuk dua kelompok bank yang dioperasikan 

di Indonesia berbeda. 
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Penelitian Purwanti (2010) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah tahun 

1993-2008 dengan menggunakan variabel PDRB, Suku Bunga riil kredit, Inflasi 

dan variabel dummy krisis ekonomi terhadap. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi log linier berganda. Pengujian statistik meliputi 

uji-t, uji-F dan R2 (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa Produk Domestik regional Bruto mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Permintaan kredit perbankan dengan nilai probabilitas 

sebesar 0.0000 pada derajat keyakinan 5%. Variabel suku bunga kredit 

berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel permintaan kredit, hal 

ini ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.0244 pada derajat 

keyakinan 5%. Sedangkan untuk variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Permintaan Kredit Perbankan dengan nilai probabilitasnya sebesar 

0.0176 pada derajat keyakinan 5%. Secara bersama-sama variabel pengaruh 

Produk Domestik regional Bruto, Suku Bunga, Inflasi dan variabel dummy krisis 

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Permintaan Kredit perbankan Pada 

Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah. Untuk pengujian terhadap uji asumsi klasik 

tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga 

mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik dengan 

menambah variabel atau data-data yang digunakan sehingga dapat memberikan 

hasil yang lebih baik. 

Kemudian penelitian oleh Utari, dkk. (2012) adalah menganalisis 

pertumbuhan kredit optimal dan kebijakan makroprudensial untuk pengendalian 

kredit. penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat pertumbuhan kredit yang 

diperkirakan tidak berdampak negatif terhadap perekonomian dan kondisi 
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perbankan dan untuk menganalisis beberapa kebijakan makroprudensial untuk 

pengendalian kredit, khususnya reserve requirement (RR) dan buffer kapital. 

Pengujian dilakukan dengan pendekatan markov switching (MS) univariate, MS-

vector error correction model (VECM), dan panel data dinamis. Hasil uji empiris 

menunjukkan bahwa dengan pendekatan MS univariate didapat batas atas 

pertumbuhan kredit riil dalam rejim normal adalah sebesar 17,39%, sedangkan 

dengan pendekatan MS-VECM adalah sebesar 22,15%. Rasio GWM berdampak 

signifikan terhadap pertumbuhan kredit, sedangkan instrumen Buffer tidak. Maka 

dari itu, kebijakan RR diperkirakan cukup efektif untuk digunakan sebagai 

instrumen dalam pengendalian kredit. 

Penelitian yang dilakukan Akmal, dkk. (2014) bertujuan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada bank umum di Aceh. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least 

Square (OLS), dengan data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) 

dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis data menunjukkan bahwa PDRB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit pada bank umum di 

Aceh. Dengan demikian peningkatan perekonomian masyarakat akan mendorong 

masyarakat mengajukan permintaan kredit. Sedangkan laju inflasi dan suku bunga 

tidak signifikan mempengaruhi permintaan kredit pada bank umum di Aceh. Untuk 

itu, peneliti mengharapkan agar pemerintah memperluas lapangan kerja dan 

meningkatkan iklim usaha yang kondusif sebagai upaya meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, 

perekonomian masyarakat akan semakin meningkat dan permintaan kredit akan 

turut meningkat. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ditria, dkk. (2008), bertujuan 

untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara tingkat suku bunga, perubahan 
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nilai tukar rupiah dan jumlah ekspor terhadap tingkat kredit perbankan dan juga 

ketiga macam jenis kredit perbankan yaitu, kredit modal kerja, kredit investasi, dan 

kredit konsumsi yang menggunakan data historis dari periode kuartal I 2002 s/d 

kuartal III 2007. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel-variabel makro 

ekonomi tersebut berpengaruh terhadap jumlah kredit maupun ketiga jenis kredit 

modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Namun dari hasil penelitian 

diketahui juga walaupun ketiga variabel makro tersebut mempunyai pengaruh 

yang sama terhadap ketiga jenis kredit tersebut, tetapi besarnya pengaruh 

terhadap masing- masing jenis kredit berbeda-beda, dimana kredit investasi 

memiliki pengaruh terbesar terhadap perubahan tingkat suku bunga, kredit modal 

kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap perubahan jumlah ekspor dan 

perubahan nilai tukar, dan kredit konsumsi berada ditengah-tengah untuk 

sensitifitas pengaruh dari perubahan ketiga varibel makro tersebut. 

Hasil penelitian oleh Satria dan Subegti (2010) menunjukkan penetrasi 

kredit perbankan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: CAR, ROA dan 

SBI. Selanjutnya beberapa faktor yang tidak mempengaruhi penetrasi kredit, 

antara lain: NPL, DPK, Market Share dan BOPO.Tidak signifikannya NPL terhadap 

penetrasi kredit disebabkan oleh implicit guarantee dari LPS (Lembaga Penjamin 

Simpanan). Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda di mana data-data yang diperoleh menggunakan Teknik 

purposive sampling. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode OLS (Ordinary 

Least Square) dan diolah dengan menggunakan program eviews 7. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa DPK, CAR, NPL, dan BI Rate memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap penyaluran kredit di Indonesia. Bagi Bank Indonesia agar 
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lebih berhati-hati dalam penentuan tingkat bunga BI Rate, dan bagi bank umum 

untuk menekan sekecil-kecilnya rasio NPL. 

Terakhir pada tesis yang dilakukan oleh Pratama (2010) dilatarbelakangi 

oleh adanya fenomena belum optimalnya penyaluran kredit perbankan. Hal ini 

ditunjukkan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang masih berada dibawah 

harapan Bank Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian faktor - faktor 

yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan, yang meliputi Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan (NPL), 

dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penelitian ini menggunakan Bank 

Umum secara keseluruhan sebagai satu unit obyek penelitian, dengan periode 

penelitian dari tahun 2005 - 2009 (secara bulanan). Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda, sementara uji hipotesis menggunakan 

uji - t untuk menguji pengaruh variabel secara parsial serta uji – F untuk menguji 

pengaruh variabel secara serempak dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan 

penelitian diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dan Non-Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit perbankan. Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit 

perbankan. Untuk meningkatkan penyaluran kredit Bank Umum harus melakukan 

penghimpunan dana secara optimal, mengoptimalkan kegunaan sumber daya 

finansial (modal) yang dimiliki, dan memiliki manajemen perkreditan yang baik 

agar NPL tetap berada dalam tingkat yang rendah dan dalam batas yang 

disyaratkan oleh Bank Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.6 : Kerangka Pikir 

 

Sumber: Penulis, 2018 

 

Keterangan pada kerangka pikir di atas adalah di mana variabel giro wajib 

minimum mempengaruhi penawaran jumlah kredit, suku bunga menjadi alat ukur 

harga yang harus dibayarkan atas jumlah kredit, dan tingkat inflasi yang 

mempengaruhi permintaan kredit. Ketiga variabel tersebut merupakan variabel 

independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap jumlah kredit perbankan 

yang merupakan variabel dependen. 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian dan penjelasan kerangka berpikir 

terhadap rumusan masalah pada penelitian ini, maka hipotesis yang terdapat pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

• Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan dan positif terhadap 

penawaran Kredit Perbankan. 

• Giro Wajib Minimum berpengaruh negatif terhadap penawaran Kredit 

Perbankan. 

• Tingkat Inflasi berpengaruh negatif terhadap permintaan Kredit Perbankan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Didasarkan oleh tujuan penelitian seperti yang sudah disebutkan subbab 

1.3 mengenai tujuan penelitian maka jenis penelitian yang sesuai adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini juga merupakan mementingkan adanya variabel-variabel 

sebagai obyek penelitian dan harus didefinisikan dalam bentuk operasional 

variabel masing-masing. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan 

analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistika, pada 

dasarnya pendekatan kuantitatif ini dilakukan pada penelitian inferensial (dalam 

rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Indonesia. Lokasi 

tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan dari bank umum yang ada dan 

variabel-variabel yang berhubungan secara menyeluruh untuk semua bank umum 

di Indonesia. 

3.3 Model dan Variabel 

3.3.1 Model Persamaan Simultan 

Model persamaan simultan merupakan suatu model yang memiliki lebih 

dari satu persamaan yang di mana terdapat keterkaitan antarpersamaan yang 

ada. Pada model persamaan simultan, variabel dependen pada suatu persamaan 
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dapat juga bertindak sebagai variabel independen dalam persamaan lain, yang 

menyebabkan munculnya keraguan akibat perbedaan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Sehingga suatu variabel dapat memiliki dua peran 

sebagai variabel dependen dan variabel independen. Koutsoyiannis (1977) dalam 

pernyataannya mengatakan bahwa jika terdapat hubungan dua arah dalam fungsi 

yang menyatakan bahwa fungsi tidak dapat diperlakukan secara terpisah sebagai 

model persamaan tunggal simultan sehingga perlu adanya suatu model yang 

mencakup permasalahan variabel tersebut. Menurut Gujarati (2009), model 

persamaan simultan memiliki hubungan dua arah yang di mana jika terjadi variabel 

Y ditentukan oleh oleh variabel X, maka berlaku juga untuk sebaliknya. 

Sesuai dengan penjelasan tersebut, model dalam penelitian ini merupakan 

persamaan simultan yang di mana terdiri dari persamaan penawaran kredit dan 

permintaan kredit. Justifikasi dalam penentuan model persamaan simultan ini 

dengan melihat bahwa dalam menggambarkan keseimbangan jumlah kredit 

perbankan tentunya diperlukan kedua aspek tersebut untuk menghindari bias hasil 

perhitungan. Model persamaan simultan tersebut dijelaskan pada fungsi berikut: 

• Permintaan Kredit Perbankan di Indonesia 

𝐿𝑑 = 𝛼0 + 𝛼1𝑟𝑡 + 𝛼2𝐼𝐻𝐾𝑡 + 𝜀1   𝛼1 < 0, 𝛼1 < 0 

Keterangan: 

𝐿𝑑  : permintaan kredit perbankan 

𝑟𝑡  : suku bunga 

𝐼𝐻𝐾𝑡 : tingkat inflasi 

• Penawaran Kredit Perbankan di Indonesia 

𝐿𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑟𝑡 + 𝛽2𝐺𝑊𝑀𝑡 + 𝜀2   𝛽1 > 0, 𝛽2 < 0 

Keterangan: 

𝐿𝑠  : penawaran kredit perbankan 
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𝑟𝑡  : tingkat suku bunga 

𝐺𝑊𝑀𝑡 : giro wajib minimum 

• Keseimbangan Kredit Perbankan di Indonesia (Persamaan Identitas) 

𝐿𝑠 = 𝐿𝑑 

3.3.2 Variabel 

Berdasarkan penjelasan mengenai model persamaan simultan, 

penyebutan variabel independen dan variabel dependen menjadi tidak tepat untuk 

digunakan, karena variabel dependen dapat berlaku sebagai variabel independen. 

Menurut Gujarati (2009), dalam konteks persamaan simultan terdapat dua jenis 

variabel yaitu: 

• Variabel Endogen 

Variabel-variabel yang nilainya ditentukan dalam model, karena nilai yang 

diperoleh dengan memasukkan nilai variabel lain dalam model sebagai 

akibat dari adanya hubungan antar variabel serta variabel endogen 

tersebut dianggap sebagai stokastik. Jumlah variabel endogen sama 

dengan banyaknya persamaan dalam model. Pada penelitian ini yang 

merupakan variabel endogen adalah suku bunga dan kredit perbankan. 

• Variabel Predetermine 

Variabel-variabel yang nilainya telah ditentukan di luar model. Variabel 

predetermine dianggap sebagai non-stokastik. Dalam variabel 

predetermine terdapat dua jenis kategori yaitu variabel eksogen baik 

sekarang maupun waktu lampau dan variabel endogen waktu lampau. 

Pada penelitian ini, variabel eksogen yang terdapat adalah variabel GWM 

dan tingkat Inflasi. 
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional Variabel merupakan penjelasan yang didasarkan dari 

berbagai referensi dan alasan dari digunakannya definisi itu sendiri. Definisi 

operasional variabel pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

• Jumlah Kredit Perbankan 

Kredit merupakan pengalokasian dana atau menyalurkan kembali dana 

yang telah dihimpun kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk 

pinjaman kredit. Pengukuran untuk variabel ini yaitu posisi kredit pada bank 

umum pada akhir periode bulanan yang dinyatakan dalam miliar Rupiah. 

• Suku Bunga 

Suku Bunga yang dimaksud adalah BI Rate, yang merupakan tingkat 

bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai tingkat bunga acuan 

bagi bank umum dalam menyalurkan kredit perbankan. Pengukuran untuk 

variabel ini yaitu tingkat suku bunga BI Rate pada akhir periode bulanan 

yang dinyatakan dalam bentuk persentase. 

• Giro Wajib Minimum 

Giro Wajib Minimum yang dimaksudkan yaitu GWM Primer yang 

merupakan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank umum 

dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. 

Pengukuran untuk variabel ini dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. 

• Tingkat Inflasi 

Tingkat Inflasi merupakan hasil dari tingkat harga barang jasa secara 

keseluruhan yang terjadi di Indonesia. Pengukuran untuk variabel ini 

dinyatakan melalui nilai indeks harga konsumen dengan tahun dasar 2010. 
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3.5 Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain, kemudian digunakan untuk diproses 

lebih lanjut. Data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data time series. Data 

time series atau disebut juga data deret waktu merupakan sekumpulan data dari 

suatu fenomena tertentu yang didapat dari beberapa interval waktu tertentu. 

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan 

Indonesia (SEKI), Federal Reserve Economic Data (FRED), dan Bank for 

International Settlements (BIS). Data SEKI dipublikasikan dalam kurun waktu per 

bulan oleh Bank Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

bulanan pada periode 2003-2017.  

3.6 Metode Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, dalam penelitian ini 

menggunakan model ekonometrika persamaan simultan melalui penyusunan 

model penawaran dan permintaan kredit perbankan. Persamaan tersebut 

dikatakan simultan dikarenakan terdapat hubungan dua arah antara variabel 

endogen dan variabel eksogen. Model persamaan simultan merupakan suatu 

himpunan persamaan dengan peubah tak bebas dalam satu atau lebih 

persamaan, juga merupakan peubah bebas dalam persamaan yang lain. 

Pendugaan model dilakukan dengan metode Indirect Least Square (ILS). Metode 

ini digunakan ketika model persamaan simultan adalah exactly identified. Program 

komputer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 10. Variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang di logaritma natural 

kan dari data asli. Sehubungan data yang terdapat di dalam penelitian ini memiliki 
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satuan yang berbeda, maka diperlukan transformasi data untuk menyamakan 

satuan, sehingga dapat menghindari bias pada hasil estimasi. 

3.6.1 Pengujian Data Time-Series 

• Uji Stasioneritas 

Data ekonomi time series pada umumnya bersifat stokastik (memiliki trend 

yang tidak stasioner/data tersebut memiliki akar unit). Jika data memiliki 

akar unit, maka nilainya akan cenderung berfluktuasi tidak di sekitar nilai 

rata-ratanya sehingga menyulitkan dalam mengestimasi suatu model. 

(Rusydiana: 2009). Uji Akar Unit merupakan salah satu konsep yang akhir-

akhir ini makin popular dipakai untuk menguji kestasioneran data time 

series. Uji ini dikembangkan oleh Dickey dan Fuller, dengan menggunakan 

Augmented Dickey Fuller Test (ADF). Uji stasioneritas yang akan 

digunakan adalah uji ADF dengan menggunakan taraf nyata α = 0,05. 

• Uji Kointegrasi 

Sebagaimana dinyatakan oleh Engle-Granger, keberadaan variabel non-

stasioner menyebabkan kemungkinan besar adanya hubungan jangka 

panjang diantara variabel dalam sistem. Uji kointegrasi dilakukan untuk 

mengetahui keberadaan hubungan antar variabel, khususnya dalam 

jangka panjang. Jika terdapat kointegrasi pada variabel-variabel yang 

digunakan di dalam model, maka dapat dipastikan adanya hubungan 

jangka panjang diantara variabel. Metode yang dapat digunakan dalam 

menguji keberadaan kointegrasi ini adalah metode Augmented Engle-

Granger Cointegration test. 
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3.6.2 Spesifikasi Model 

Model persamaan simultan membentuk suatu sistem persamaan yang 

menggambarkan ketergantungan diantara berbagai variabel dalam persamaan-

persamaan tersebut dalam model simultan, metode yang ideal untuk digunakan 

adalah metode sistem karena dengan metode ini menghasilkan parameter yang 

memperhitungkan seluruh kaitan atau hubungan antar variabel dalam seluruh 

persamaan di dalam model. Metode penaksiran yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah Indirect Least Square (ILS) yang dilakukan dengan cara menerapkan 

metode penaksiran OLS pada persamaan reduced form. Justifikasi atas 

penggunaan penaksiran ILS tersebut adalah dikarenakan seluruh persamaan 

dalam model adalah exactly identified dengan sehingga metode tersebut sesuai 

untuk digunakan (Gujarati: 2009). Penggunaan metode Two Stage Least Squares 

(2SLS) dalam peneltian ini tidak diperlukan karena metode ILS yang digunakan 

tetap dapat menghasilkan hasil yang konsisten. Hal tersebut ditunjukkan oleh 

jumlah sampel yang sudah mencukupi dan jumlah variabel yang digunakan sedikit. 

3.6.3 Identifikasi Model 

Identifikasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan 

sistem persamaan simultan yang ada atau apakah suatu sistem persamaan 

simultan ada penyelesaiannya atau tidak. Terdapat tiga masalah identifikasi pada 

persamaan simultan yang di mana dari masing-masing permasalahan identifikasi 

tersebut digunakan untuk mengetahui metode yang tepat dalam menyelesaikan 

suatu sistem persamaan simultan. Ketiga masalah tersebut adalah: 

• Under identified. Pada kasus tersebut maka persamaan simultan tidak 

dapat diselesaikan karena adanya kekurangan informasi yang menyangkut 

tentang variabel predetermine. 
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• Exactly identified. Pada kasus ini sistem persamaan simultan yang ada 

dapat diselesaikan dengan menggunakan metode OLS yang disebut 

dengan metode recursive. 

• Over identified. Pada kasus ini sistem persamaan simultan yang ada justru 

kelebihan informasi yang menyangkut variabel predetermine. Jika metode 

OLS digunakan untuk permasalahan ini, maka nilai parameter yang 

didapat mungkin tidak akan bersifat tunggal. Oleh sebab itu metode seperti 

TSLS (Two Stage Least Square) dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah ini. 

Cara lain yang umum digunakan untuk masalah identifikasi pada sistem 

persamaan simultan adalah dengan menggunakan prosedur pengujian order atau 

rank condition. Mekanisme kedua prosedur pengujian tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

• Order Condition 

Untuk melihat kondisi orde terdapat dua cara. Yang pertama, dalam model 

persamaan simultan agar persamaan dapat diidentifikasi, maka 

persamaan tersebut harus mengecualikan setidaknya satu variabel dari 

hasil M-1 baik variabel endogen dan predetermine yang muncul dalam 

model, di mana M merupakan total keseluruhan variabel endogen dalam 

model. Jika persamaan tersebut mengecualikan satu variabel dari hasil M-

1, persamaan dikategorikan exactly identified. Jika mengecualikan lebih 

dari satu variabel dari hasil M-1, persamaan dikategorikan sebagai 

overidentified. Cara kedua yang dapat dilakukan menggunakan rumus 

berikut: 

(K-M) = (G-1) : exactly identified 

(K-M) > (G-1) : overidentified 
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(K-M) < (G-1) : under identified 

di mana, 

K : jumlah variabel yang terdapat dalam model, baik endogen maupun 

  eksogen 

M : jumlah variabel yang dalam persamaan struktural tertentu 

G : Total persamaan dalam model 

• Rank Condition 

Berdasarkan syarat rank condition, suatu model identified jika ada paling 

sedikit satu determinan tidak sama dengan nol dengan order M-1. 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

• Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah dalam 

persamaan yang diduga terdapat hubungan linear antar peubah bebasnya. 

Gejala terjadinya multikolinearitas adalah koefisien determinasi yang 

didapat tinggi namun tidak satupun koefisien regresi parsialnya signifikan. 

Konsekuensi dari model regresi yang mengandung multikolinearitas 

adalah bahwa kesalahan standar estimasinya akan cenderung meningkat 

dengan bertambahnya variabel eksogen. Dalam pengujian ini digunakan 

matriks korelasi yang menunjukkan koefisien korelasi antar variabel 

pembentuk model. Adanya masalah multikolinearitas jika dalam matriks 

korelasi antar variabel dari output Eviews memiliki nilai lebih dari 10 melalui 

uji Variance Inflation Factors. 

• Uji Heteroskedastisitas 

Uji yang menyatakan dengan asumsi populasi dari variabel 

endogen yang mempunyai hubungan dengan berbagai variabel eksogen, 

mempunyai varian yang sama. Akibat dari pelanggaran uji ini 
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menyebabkan varian estimasi koefisien regresi tidak minimal lagi. 

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Breusch-Pagan-

Godfrey. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

H0 : γ = 0, tidak terdapat heteroskedastisitas 

H1 : γ ≠ 0, terdapat heteroskedastisitas 

Wilayah kritik penolakan H0 adalah probabilitas obs*R-squared < 

α, sedangkan wilayah penerimaan H0 adalah probabilitas obs*R-squared 

> α. Jika H0 ditolak maka varians dari error term untuk setiap pengamatan 

berbeda untuk setiap variabel bebas, sebaliknya jika H0 diterima maka 

varians dari error term untuk setiap pengamatan sama untuk seluruh 

variabel bebas. 

• Uji Autokorelasi 

Pengujian terhadap kemungkinan autokorelasi dilakukan untuk 

melihat apakah terdapat korelasi antar anggota sampel yang diurutkan 

berdasarkan waktu untuk data time series atau menurut urutan 

tempat/ruang. Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi sisaan yang 

satu (ε1). Biasanya autokorelasi sering terjadi pada data time series. 

Penyebab utama terjadinya autokorelasi adalah ada variabel penting yang 

tidak digunakan dalam model. Pendeteksian autokorelasi dapat dilakukan 

dengan melihat probabilitas obs*R-squared dengan menggunakan statistik 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test yang tersedia pada program 

Eviews. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut: 

H0 : ρ = 0, tidak terdapat autokorelasi 

H1 : ρ ≠ 0, terdapat autokorelasi 

Wilayah kritik penolakan H0 adalah probabilitas obs*R-squared < 

α, sedangkan wilayah penerimaan H0 adalah probabilitas obs*R-squared 

> α. Jika H0 ditolak maka terjadi autokorelasi (positif atau negatif) dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

model. Sebaliknya jika H0 diterima maka tidak ada autokorelasi dalam 

model. 

• Uji Normalitas 

Uji asumsi normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Ada tiga cara 

dalam melakukan uji normalitas yaitu melibatkan grafik histogram dan 

kurva normal, menggunakan nilai skewness dan standar error-nya, Jarque 

Bera. Adapun kriteria uji adalah jika probabilitas signifikan > 0,05, maka 

data berdistribusi normal. 

3.6.5 Pengujian Statistik 

Dalam pengujian ini diharapkan dapat diketahui variabel eksogen mana 

yang berpengaruh terhadap variabel endogen, baik secara bersama-sama, 

maupun secara parsial. Untuk itu diperlukan pengujian yang terdiri dari uji t-

statistik, uji F dan uji R2. 

• Uji t-statistik 

Untuk menguji apakah masing-masing variabel eksogen 

berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen, maka digunakan 

uji statistik t dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Pengujian 

dengan statistik t terlebih dahulu diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H0 diterima dan H1 ditolak bila: ttabel > thitung 

H0 ditolak dan H1 diterima bila: ttabel < thitung 

Hipotesis ini diuji dengan uji t pada daerah kritis dengan taraf nyata 

sebesar α = 5% secara dua arah. Nilai t-statistik dapat juga dilihat dari 

probabilitas (p-value). Jika nilai p-value lebih kecil dari α, maka H0 ditolak, 

dan sebaliknya H0 diterima jika nilai p-value lebih besar dari α. 
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• Uji F 

Uji keseluruhan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. 

Hipotesis untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut: 

H0 : variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen 

H1 : variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen 

Untuk mengetahui H0 ditolak atau gagal maka perlu dibandingkan 

antara nilaf F-statistik dengan nilai F-kritis, atau probabilitas F-statistik (p-

value) masing-masing variabel independen dengan α. 

• Uji R2 

Koefisien determinasi (R2) merupakan ukuran persentase total 

variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi. Nilai R2 berkisar dari 

0 sampai dengan 1. Jika nilai R2 mendekati 1 maka model yang dibuat 

dapat diandalkan dan berlaku juga untuk sebaliknya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perkembangan Kredit Perbankan di Indonesia 

Kredit perbankan merupakan salah satu faktor penting dalam sektor 

keuangan, baik sebagai sarana pendanaan bagi rumah tangga dan perusahaan 

maupun saluran dalam MTKM di Indonesia. Perkembangan jumlah kredit 

perbankan di Indonesia sejak tahun 2003 hingga 2017 mengalami peningkatan, 

namun untuk pertumbuhannya memiliki trend yang menurun. Berikut adalah data 

perkembangan jumlah kredit perbankan di Indonesia. 

 

Tabel 4.1 : Perkembangan Kredit Perbankan di Indonesia 

   

Sumber: Data diolah, Penulis 

 

Tahun
Jumlah Kredit Perbankan 

(miliar Rupiah)

Pertumbuhan Kredit 

Perbankan (%)

2003   430.732,00 -

2004   533.066,00 23,76%

2005   687.846,00 29,04%

2006   770.262,00 11,98%

2007   960.715,00 24,73%

2008   1.327.744,00 38,20%

2009   1.403.795,00 5,73%

2010   1.724.398,22 22,84%

2011   2.169.613,21 25,82%

2012   2.661.023,54 22,65%

2013   3.245.292,88 21,96%

2014   3.631.175,61 11,89%

2015   3.977.998,35 9,55%

2016   4.315.007,30 8,47%

2017   4.635.916,79 7,44%
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Berdasarkan tabel 4.1, jumlah kredit perbankan tertinggi terjadi pada tahun 

2017 sebesar 4.635.916,79 miliar Rupiah, sedangkan jumlah terendah terjadi 

pada tahun 2003 sebesar 430.732,00 miliar Rupiah. Pertumbuhan kredit 

perbankan tertinggi terjadi pada tahun 2007 hingga 2008, yaitu sebesar 38,20%. 

Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2008 yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1998, sehingga aktivitas 

perekonomian agregat ikut meningkat. Hal tersebut memungkinkan terjadinya 

peningkatan kredit perbankan. Pada tahun 2008-2009 justru tingkat pertumbuhan 

kredit perbankan menurun drastis dari 38,20% menjadi 5,73% dan merupakan 

tingkat pertumbuhan kredit perbankan terendah sejak tahun 2003. Hal tersebut 

karena terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga 2009 yang 

kemudian berdampak pada Indonesia, sehingga memungkinkan tingkat 

pertumbuhan kredit perbankan menurun. 

Pada saat ini, pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia sejak tahun 

2013 hingga 2017 cenderung menurun. Hal tersebut kemungkinan disebabkan 

oleh mulai berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-bank yang juga 

menyediakan kredit, sehingga pertumbuhan kredit perbankan cenderung 

menurun. Seperti yang diketahui bahwa saat ini lembaga keuangan yang dapat 

menyalurkan kredit tidak hanya dilakukan oleh perbankan, namun dalam hal ini 

sudah muncul berbagai inovasi keuangan digital (Fintech). Fintech-fintech di 

Indonesia yang berfokus dalam menyalurkan kredit atau pinjaman dinilai lebih 

mudah dari segi proses permintaan kredit dan tingkat risiko yang cenderung 

rendah, sehingga banyak nasabah yang menggunakan fintech dalam melakukan 

transaksi kredit. 
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4.2 Hasil Analisis Deskriptif 

Berdasarkan dari data yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah 

diketahui pada bab sebelumnya, diperoleh nilai rerata, maksimum, minimum, dan 

standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian. Nilai-nilai tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 

 

Tabel 4.2 : Statistik Deskriptif 

   

Sumber: Data diolah, Penulis 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dengan populasi n = 180 

waktu amatan, variabel kredit perbankan memiliki nilai tertinggi sebesar 4.763.667 

miliar Rupiah pada Desember 2017 dan nilai terendah sebesar 358.737 miliar 

Rupiah pada Januari 2003 serta untuk nilai median pada data kredit perbankan 

adalah sebesar 1.610.133 miliar Rupiah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa 

perkembangan jumlah kredit perbankan yang terealisasi semakin meningkat. 

Untuk nilai rerata dan standar deviasi yang diperoleh masing-masing sebesar 

2.045.615 miliar Rupiah dan 1.392.458 miliar Rupiah. Nilai rerata yang terdapat 

pada variabel kredit perbankan memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai standar 

deviasinya, yang berarti menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan 

baik. 

Kredit Perbankan 

(loan)
180 2.045.615 4.763.667 358.737 1.610.133 1.392.458

Suku Bunga BI Rate 

(birate)
180 7,58 12,75 4,25 7,44 1,94

IHK index=2010 

(ihk)
180 99,7651 143,8015 57,0652 99,8658 26,4569

GWM Primer (rr) 180 543.117 1.153.733 158.223 459.798 303.237

Nilai 

Minimum
Median

Standar 

Deviasi
N Data Variabel Mean

Nilai 

Maksimum
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Pada variabel suku bunga dengan populasi n = 180 waktu amatan, untuk 

nilai tertinggi yang diperoleh sebesar 12,75 persen pada Desember 2005 hingga 

April 2006 dan nilai terendah sebesar 4,25 persen pada September hingga 

Desember 2017 dengan nilai median pada data sebesar 7,44 persen. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa perkembangan suku bunga mengalami penurunan. Untuk 

nilai rerata dan standar deviasi yang diperoleh masing-masing sebesar 7,58 

persen dan 1,94 persen. Nilai rerata yang terdapat pada variabel suku bunga 

memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya, yang berarti 

menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan baik. 

 Kemudian untuk variabel tingkat inflasi dengan populasi n = 180 waktu 

amatan, untuk nilai tertinggi yang diperoleh sebesar 143,8015 satuan indeks pada 

Desember 2017 dan nilai terendah sebesar 57,0652 satuan indeks pada Maret 

2003 dengan nilai median pada data sebesar 99,8658 satuan indeks. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa perkembangan tingkat inflasi mengalami peningkatan. 

Untuk nilai rerata dan standar deviasi yang diperoleh masing-masing sebesar 

99,7651 satuan indeks dan 26,4569 satuan indeks. Nilai rerata yang terdapat pada 

variabel tingkat inflasi memiliki nilai lebih besar dibandingkan nilai standar 

deviasinya, yang berarti menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan 

baik. 

Pada variabel GWM yang diindikasikan melalui GWM primer dengan 

populasi n = 180 waktu amatan, untuk nilai tertinggi yang diperoleh sebesar 

1.153.733 miliar Rupiah pada Desember 2017 dan nilai terendah sebesar 158.223 

miliar Rupiah pada Januari 2003 dengan nilai median pada data sebesar 459.798 

miliar Rupiah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan GWM primer 

yang tersimpan semakin meningkat. Untuk nilai rerata dan standar deviasi yang 

diperoleh masing-masing sebesar 543.117 miliar Rupiah dan 303.237 miliar 
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Rupiah. Nilai rerata yang terdapat pada variabel suku bunga BI rate memiliki nilai 

lebih besar dibandingkan nilai standar deviasinya, yang berarti menunjukkan 

bahwa data tersebut terdistribusi dengan baik. 

4.3 Hasil Pengolahan Data 

Pemodelan yang digunakan dalam proses pengolahan data merupakan 

model persamaan simultan. Dalam proses tersebut, estimasi dilakukan dengan 

menggunakan metode ILS. Data yang digunakan dalam pengolahan data terlebih 

dahulu diubah menjadi bentuk log natural. Hal tersebut bertujuan untuk 

menyamakan satuan agar menghasilkan estimasi yang tidak bias dan digunakan 

untuk pengujian hipotesis. Data yang telah ditabulasikan kemudian diolah dengan 

menggunakan aplikasi Eviews 10. 

4.3.1 Pengujian Data Time-Series 

• Uji Stasioneritas 

 

Tabel 4.3 : Hasil Uji Stasioneritas 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Penulis 

  

Tabel di atas menjelaskan stasioneritas dari masing-masing variabel yang 

stasioner pada tingkat tertentu, yaitu pada 1st difference, dan 2nd difference. Dari 

Tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel suku bunga, tingkat inflasi, dan giro 

wajib minimum memiliki nilai probabilitas yang kecil dari α = 0,05 pada 1st 

Variabel Tingkat Nilai Probabilitas

Kredit Perbankan(loan) 2nd difference 0,0000

Suku Bunga BI rate (birate) 1st difference 0,0000

Indeks Harga Konsumen (ihk) 1st difference 0,0000

GWM Primer (rr) 1st difference 0,0000
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difference, maka variabel-variabel tersebut stasioner pada 1st difference. Untuk 

variabel kredit perbankan stasioner pada 2nd difference dikarenakan variabel 

tersebut memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,05 pada 2nd difference. 

• Uji Kointegrasi 

 

Tabel 4.4 : Hasil Uji Kointegrasi 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Penulis 

  

Berdasarkan tabel di atas, pengujian kointegrasi dilakukan dengan metode 

Augmented Engle-Granger test pada persamaan reduced form. Metode tersebut 

dilakukan dengan cara melakukan uji unit root Augmented Dickey-Fuller test pada 

residual yang didapat dari masing-masing persamaan Pada persamaan suku 

bunga dan persamaan kredit perbankan, nilai probabilitas dari residual masing-

masing persamaan lebih besar dari α = 0,05. Oleh karena itu, masing-masing 

persamaan dalam penelitian ini tidak memiliki kointegrasi. 

4.3.2 Hasil Uji Identifikasi Model 

Dalam melakukan uji identifikasi model, aturan yang digunakan adalah 

aturan kondisi orde. Pengujian identifikasi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

(1) 𝐿𝑑 = 𝛼0 + 𝛼1𝑟𝑡 + 𝛼2𝐼𝑛𝑓𝑡 + 𝜀1 

(2) 𝐿𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑟𝑡 + 𝛽2𝐺𝑊𝑀𝑡 + 𝜀2 

di mana, 

Persamaan 1 : K = 4; M = 3; G = 2, maka, 

K – M = G – 1; 

Persamaan Reduced Form t-statistic Nilai Probabilitas

Suku Bunga BI rate (birate) -1,758709 0,4001

Kredit Perbankan (loan) -2,818850 0,0576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

4 – 3 = 2 – 1; 

1 = 1, sehingga exactly identified 

Persamaan 2 : K = 4; M = 3; G = 2, maka, 

K – M = G – 1; 

4 – 3 = 2 – 1; 

1 = 1, sehingga exactly identified 

Berdasarkan pengujian tersebut, masing-masing persamaan dalam model 

dikategorikan exactly identified. Persamaan identitas tidak digunakan dalam 

pengujian identifikasi aturan orde. Dilihat dari hasil uji identifikasi aturan kondisi 

orde tersebut, maka masing-masing persamaan dalam model dapat diregresikan 

menggunakan metode analisis ILS yang di mana dilakukan dengan cara 

menerapkan metode penaksiran OLS pada persamaan reduced form. 

4.3.3 Hasil Persamaan Reduced Form dari Model 

Persamaan bentuk reduksi merupakan suatu persamaan yang 

menjelaskan variabel endogen sebagai fungsi dari variabel predetermine dan galat 

stokastik. Persamaan ini didapat dengan memecahkan bentuk persamaan 

struktural sehingga variabel endogen pada setiap persamaan sebagai fungsi dari 

variabel predetermine dan galat stokastik. Pada penelitian ini yang menjadi 

variabel endogen merupakan L dan r, di mana persamaan reduksi dan fungsi 

simultan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑡 = 𝛱0 + 𝛱1𝐺𝑊𝑀𝑡 + 𝛱2𝐼𝑛𝑓𝑡 + 𝑣𝑡 

𝐿𝑡 = 𝛱3 + 𝛱4𝐺𝑊𝑀𝑡 + 𝛱5𝐼𝑛𝑓𝑡 + 𝑤𝑡 

di mana: 

𝛱0 =
𝛽0−𝛼0

𝛼1−𝛽1
    𝛱3 =

𝛼1𝛽0−𝛼0𝛽1

𝛼1−𝛽1
 

𝛱1 =
𝛽2

𝛼1−𝛽1
    𝛱4 =

𝛼1𝛽2

𝛼1−𝛽1
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𝛱2 = −
𝛼2

𝛼1−𝛽1
    𝛱5 = −

𝛼2𝛽1

𝛼1−𝛽1
 

dan 

𝑣𝑡 =
𝜀2−𝜀1

𝛼1−𝛽1
    𝑤𝑡 =

𝛼1𝜀2−𝛽1𝜀1

𝛼1−𝛽1
 

4.3.4 Hasil Regresi Metode ILS 

Berdasarkan dari hasil uji identifikasi model dan persamaan reduksi yang 

diperoleh, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode ILS. 

Setelah model persamaan awal yang terdiri dari permintaan dan penawaran kredit 

perbankan dibentuk reduced form-nya, maka didapat hasil model persamaan yang 

terdiri dari persamaan suku bunga dan kredit perbankan. Nantinya kedua 

persamaan yang telah direduksi tersebut kemudian diolah dan diregresikan 

menggunakan metode OLS. Hasil dari estimasi tersebut terlihat pada gambar 

berikut. 

 

Tabel 4.5 : Hasil Regresi OLS pada Persamaan Reduced Form 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Penulis 

 

Berdasarkan gambar mengenai hasil estimasi OLS tersebut, diperoleh nilai 

koefisien dari persamaan reduced form suku bunga dan kredit perbankan yang 

telah dibuat sebelumnya (𝛱0, 𝛱1, 𝛱2, 𝛱3, 𝛱4, dan 𝛱5). Dalam melakukan estimasi 

OLS dari kedua persamaan tersebut, menggunakan teknik robust standard errors 

Variabel Koefisien t-statistik Prob. t F-statistik Prob. F R-Squared

Ln(GWM) -0,849641 -3,137076 0,0020 100,3744 0,000000 0,531435

Ln(IHK) 1,222661 2,21378 0,0281

C 7,488706 6,590556 0,0000

Variabel Koefisien t-statistik Prob. t F-statistik Prob. F R-Squared

Ln(GWM) 0,881033 14,97978 0,0000 20655,03 0,000000 0,995734

Ln(IHK) 0,942143 7,765275 0,0000

C -1,533887 -6,041279 0,0000

Persamaan Reduced Form  Suku Bunga (Ln)

Persamaan Reduced Form  Kredit Perbankan (Ln)
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melalui metode HAC (Heteroskedasticity and Auto-Correlation Consistent) untuk 

menghindari standard error yang bias dari koefisien regresi OLS. Setelah diketahui 

nilai koefisien dari persamaan reduced form tersebut, pada nantinya akan 

digunakan untuk menaksir parameter pada persamaan struktural dari model 

persamaan simultan (𝛼0, 𝛼1, 𝛼2, 𝛽0, 𝛽1, dan 𝛽2). Masing-masing koefisien dari 

persamaan reduced form tersebut memiliki nilai sebagai berikut: 

𝛱0 : 7,488706 

𝛱1 : -0,849641 

𝛱2 : 1,222661 

𝛱3 : -1,533887 

𝛱4 : 0,881033 

𝛱5 : 0,942143 

4.3.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

• Uji Multikolinearitas 

 

Tabel 4.6 : Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Penulis 

 

Berdasarkan uji multikolinearitas dengan metode Variance Inflation Factors 

melalui aplikasi Eviews 10, dapat dilihat bahwa pada kedua persamaan reduced 

form tersebut terindikasi terdapat asumsi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dari 

nilai Centered VIF pada persamaan reduced form suku bunga sebesar 33,25426 

Persamaan Reduced Form Variabel Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF

RR 0,073353 17550,44 33,25426

IHK 0,305030 8889,190 33,25426

C 1,291128 1841,199 NA

RR 0,003459 9632,584 21,80691

IHK 0,01472 5054,571 21,80691

C 0,064466 1057,676 NA

Ln(birate)

Ln(loan)
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dan pada persamaan reduced form kredit perbankan sebesar 21,80691, yang 

berarti lebih besar dari 10. Munculnya permasalahan asumsi multikolinearitas di 

atas, dikarenakan secara teori variabel-variabel yang ada pada masing-masing 

persamaan memiliki keterkaitan. Pada gambar 2.1, dapat dilihat bahwa dalam 

proses transmisi kebijakan moneter, keseluruhan variabel memiliki keterkaitan 

antara satu dengan yang lainnya. Walaupun memang terdapat permasalahan 

asumsi multikolinearitas pada kedua persamaan tersebut, multikolinearitas 

dianggap tidak terlalu mengganggu konsep Best Linear and Unbiased Estimator 

atau BLUE. 

• Uji Heteroskedastisitas 

 

Tabel 4.7 : Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Penulis 

 

Berdasarkan dari hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Breusch-

Pagan-Godfrey test, kedua persamaan reduced form terbebas dari asumsi 

heteroskedastisitas. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai Prob. Chi-square (2) pada 

Obs*R-Squared yaitu sebesar 0,0696 dalam persamaan reduced form suku bunga 

dan 0,8848 dalam persamaan reduced form kredit perbankan. Karena nilai p-value 

pada masing-masing persamaan bernilai lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima 

atau yang berarti model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain 

tidak terdapat masalah asumsi heteroskedastisitas. 

 

Persamaan Reduced Form Obs*R-Squared Prob. Chi-Square(2)

Ln(birate) 5,328793 0,0696

Ln(loan) 0,244694 0,8848
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• Uji Autokorelasi 

 

Tabel 4.8 : Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Penulis 

 

Berdasarkan tabel mengenai hasil uji autokorelasi dengan menggunakan 

metode Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, masing-masing persamaan 

terindikasi memiliki masalah asumsi autokorelasi. Hal tersebut ditunjukkan nilai 

Prob. Chi-square (2) pada Obs*R-Squared memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, yaitu 

sebesar 0,0000 dalam persamaan reduced form suku bunga dan 0,0000 dalam 

persamaan reduced form kredit perbankan. Karena nilai p-value pada masing-

masing persamaan bernilai lebih besar dari 0,05 maka H0 ditolak atau yang berarti 

model regresi terdapat masalah asumsi autokorelasi. Solusi atas permasalahan 

autokorelasi tersebut adalah dengan menggunakan teknik robust standard errors 

seperti yang telah disajikan pada tabel 4.5, yang di mana teknik tersebut hanya 

mengoreksi kesalahan baku parameter regresi yang di estimasi dengan OLS. 

Meski estimasi koefisien regresi tetap tidak efisien, metode ini memungkinkan 

peneliti melakukan inferensia statistik, yang seringkali merupakan tujuan utama 

penggunaan model regresi, di tengah kondisi terdapat autokorelasi pada 

komponen error. 

• Uji Normalitas 

 

 

Persamaan Reduced Form Obs*R-Squared Prob. Chi-Square(2)

Ln(birate) 166,5623 0,0000

Ln(loan) 132,4210 0,0000
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Tabel 4.9 : Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Penulis 

 

Berdasarkan dari tabel terkait hasil uji normalitas dengan menggunakan 

metode Jarque Bera, untuk persamaan reduced form suku bunga terindikasi 

permasalahan asumsi normalitas sedangkan persamaan reduced form kredit 

perbankan tidak terdapat permasalahan asumsi normalitas. Hal tersebut 

ditunjukkan melalui nilai probabilitas signifikansi bernilai 0,000960 atau lebih kecil 

dari 0,05 untuk persamaan reduced form suku bunga dan bernilai 0,801830 atau 

lebih besar dari 0,05 pada persamaan reduced form kredit perbankan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa residual pada persamaan reduced form kredit perbankan 

terdistribusi dengan normal sedangkan pada residual pada persamaan reduced 

form suku bunga tidak terdistribusi dengan normal. Dalam permasalahan asumsi 

normalitas, walaupun dalam sebuah persamaan terdapat permasalahan asumsi 

normalitas akan tetapi data observasi yang digunakan lebih dari 100, maka nilai t 

dan F yang terdapat di dalam persamaan tersebut masih dinyatakan valid (Gujarati 

dan Porter: 2009). 

4.3.6 Hasil Pengujian Statistik 

Berdasarkan tabel 4.5 mengenai hasil regresi OLS, pengujian statistik yang 

dilakukan untuk kedua persamaan adalah uji-t, uji-F, dan uji R-Squared. Dari hasil 

estimasi pada persamaan reduced form suku bunga, nilai prob. t pada masing-

masing variabel dan konstanta memiliki nilai lebih kecil dari nilai signifikasi α = 

0,05, yang berarti bahwa masing-masing variabel independen secara individual 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian untuk hasi uji-F, 

Persamaan Reduced Form Std. Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Prob.

Ln(birate) 0,169018 0,322796 1,801653 13,89619 0,000960

Ln(loan) 0,051896 -0,079078 2,815927 0,441719 0,801830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

nilai prob. F memiliki nilai lebih kecil dari nilai signifikansi α = 0,05, yang berarti 

bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap variabel dependen. Dalam pengujian R-Squared, nilai R-Squared yang 

terdapat dalam persamaan reduced form suku bunga tersebut adalah 0,531435, 

yang berarti adalah variabel-variabel independen yang ada dapat menjelaskan 

perubahan nilai variabel dependen sebesar 53,1435% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Sedangkan dari hasil estimasi 

persamaan reduced form kredit perbankan, untuk uji-t, nilai prob. t pada masing-

masing variabel dan konstanta memiliki nilai lebih kecil dari nilai signifikasi α = 

0,05, yang berarti bahwa masing-masing variabel independen secara individual 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian untuk hasi uji-F, 

nilai prob. F memiliki nilai lebih kecil dari nilai signifikansi α = 0,05, yang berarti 

bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap variabel dependen. Dalam pengujian R-Squared, nilai R-Squared yang 

terdapat dalam persamaan reduced form suku bunga tersebut adalah 0,995734, 

yang berarti adalah variabel-variabel independen yang ada dapat menjelaskan 

perubahan nilai variabel dependen sebesar 99,5734% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 

Pengujian statistik yang dilakukan pada kedua persamaan reduced form 

tersebut bertujuan untuk menunjukkan validitas pada nilai koefisien yang 

diperoleh. Hal tersebut dikarenakan pada nantinya nilai koefisien tersebut akan 

digunakan untuk menaksir parameter pada persamaan struktural, sehingga 

pengujian tersebut penting agar hasil taksiran parameter sesuai dan tidak bias. 

Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai 

koefisien dari hasil pengujian valid, sehingga dapat digunakan untuk menaksir 

parameter struktural pada persamaan struktural. 
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4.3.7 Hasil Taksiran Parameter Struktural dalam Persamaan Struktural 

Setelah mengetahui nilai koefisien dari persamaan reduced form, hal yang 

dilakukan adalah menaksir parameter struktural yang dari persamaan struktural. 

Cara yang digunakan adalah dengan menggunakan penaksiran dari proses 

reduced form yang dilakukan sebelumnya. Hasil taksiran parameter struktural 

dalam persamaan struktural yang didapat melalui proses tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

𝛼0 = 6,231504 

𝛼1 = -0,849641 

𝛼2 = -2,209978 

𝛽0 = -7,304444 

𝛽1 = 0,770568 

𝛽2 = -1,535739 

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan kembali persamaan 

struktural dengan mengganti taksiran parameter struktural, maka diperoleh: 

(1) ln(𝐿𝑑) = 6,231504 − 0,849641 ln(𝑟𝑡) − 2,209978 ln(𝐼𝐻𝐾𝑡) + 𝜀1 

(2) ln(𝐿𝑠) = −7,304444 + 0,770568 ln(𝑟𝑡) − 1,535739 ln(𝐺𝑊𝑀𝑡) + 𝜀2 

4.4 Pengujian Hipotesis 

Dalam melakukan pengujian hipotesis, dalam melihat pengaruh dari 

masing-masing variabel maka cara yang digunakan adalah dengan melihat 

elastisitas dan nilai pengaruh yang diberikan.  Elastisitas dalam permintaan dan 

penawaran diartikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana 

kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai 

akibat dari perubahan variabel penentu harga/variabel lain yang mempengaruhi 

(Sukirno: 2014). Persamaan struktural yang telah didapatkan berbentuk model log 
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linear, yang di mana dapat digunakan untuk mengukur tingkat elastisitas (Gujarati 

dan Porter: 2009).  

4.4.1 Elastisitas Suku Bunga terhadap Permintaan dan Penawaran Kredit 

Perbankan  

Berdasarkan dari hasil taksiran parameter pada persamaan struktural, 

terdapat dua hasil estimasi yaitu pada persamaan permintaan dan penawaran 

kredit perbankan. Dari hasil estimasi pada persamaan permintaan kredit 

perbankan diperoleh nilai sebesar -0,846961, yang berarti peningkatan suku 

bunga sebesar 1% dapat menurunkan jumlah kredit perbankan diminta sebesar 

0,846961%. Hal tersebut ditunjukkan oleh tanda yang diperoleh dari hasil estimasi. 

Perubahan permintaan kredit perbankan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan 

suku bunga. Sedangkan dari hasil estimasi penawaran kredit perbankan diperoleh 

nilai sebesar 0,770568, yang berarti peningkatan suku bunga sebanyak 1% dapat 

meningkatkan jumlah kredit perbankan yang ditawarkan sebesar 0,770568%. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh tanda yang diperoleh dari hasil estimasi. Perubahan 

penawaran kredit perbankan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan suku bunga. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengaruh suku bunga terhadap permintaan dan 

penawaran kredit perbankan bersifat inelastis. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai elastisitas yang kurang dari 1. Dari hasil tersebut, maka hipotesis pertama 

diterima. 

4.4.2 Elastisitas Tingkat Inflasi terhadap Permintaan Kredit Perbankan 

Berdasarkan dari hasil estimasi, diperoleh nilai koefisien pada variabel 

tingkat inflasi sebesar -2,209978 dalam persamaan permintaan kredit perbankan. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat inflasi sebesar 1% dapat 

menurunkan jumlah kredit perbankan yang diminta sebesar 2,209978%. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh tanda yang diperoleh dari hasil estimasi. Perubahan 
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permintaan kredit perbankan sensitif terhadap perubahan tingkat inflasi. Pengaruh 

tingkat inflasi terhadap permintaan kredit perbankan bersifat elastis. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai elastisitas yang lebih besar dari satu. Berdasarkan 

pemaparan hasil tersebut, maka hipotesis kedua diterima. 

4.4.3 Elastisitas GWM terhadap Penawaran Kredit Perbankan 

Berdasarkan dari hasil estimasi, diperoleh nilai koefisien pada variabel 

GWM sebesar -1,535739 dalam persamaan penawaran kredit perbankan. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa peningkatan GWM sebesar 1% dapat menurunkan 

jumlah kredit perbankan yang ditawarkan sebesar 1,535739%. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh tanda yang diperoleh dari hasil estimasi. Perubahan penawaran 

kredit perbankan sensitif terhadap perubahan tingkat inflasi. Pengaruh GWM 

terhadap penawaran kredit perbankan bersifat elastis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

elastisitas yang lebih besar dari satu. Berdasarkan pemaparan hasil tersebut, 

maka hipotesis kedua diterima. 

4.5 Pembahasan 

Suku bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan dan positif terhadap 

penawaran kredit perbankan yang ditunjukkan oleh tanda yang diperoleh dari hasil 

estimasi, di mana hal tersebut sesuai dengan prediksi teori. Perubahan permintaan 

dan penawaran kredit perbankan kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga 

yang ditunjukkan oleh masing-masing nilai elastisitas yang lebih kecil dari satu 

atau bersifat inelastis. Dari segi MTKM, BI rate merupakan kebijakan awal dalam 

menentukan Inflation Targeting Framework dengan cara melalui saluran-saluran 

pada sektor keuangan. Secara transmisi, BI rate tolak ukur perbankan dalam 

menentukan suku bunga kredit, yang kemudian mempengaruhi penyaluran kredit 

perbankan. Hal tersebut memungkinkan perubahan permintaan dan penawaran 
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kredit perbankan kurang responsif terhadap perubahan BI rate. Hasil penelitian ini 

juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori permintaan dan penawaran 

kredit (Greenwald dan Stiglitz: 2003). Seperti yang diketahui bahwa dalam 

menetapkan suku bunga kredit untuk menawarkan kredit, pihak perbankan perlu 

mempertimbangkan tingkat suku bunga kredit yang dapat memberi keuntungan 

optimal berdasarkan dari BI rate yang ditetapkan Bank Indonesia. 

Dari segi permintaan, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga 

deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang 

mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter 

yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas 

ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga 

permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat.  

Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal perusahaan 

untuk melakukan investasi.  Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi dan 

investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah (Bank Indonesia: 

2005). Mengutip dari hasil penelitian Supiatno, dkk. (2014) menyatakan bahwa 

suku bunga berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Ketika suku bunga berada 

pada nilai yang disukai oleh nasabah, yaitu tingkat suku bunga deposito dan 

tabungan lebih besar dari suku bunga kredit, maka nasabah akan banyak 

menggunakan layanan perbankan sehingga akan memberikan profit yang tinggi 

kepada perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk menyalurkan kredit 

lebih banyak lagi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa suku bunga 

memiliki pengaruh negatif pada permintaan kredit. 

Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit perbankan 

di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan tanda dari hasil estimasi yang diperoleh. 

Perubahan permintaan kredit perbankan sensitif terhadap perubahan tingkat 
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inflasi. Sesuai dengan MTKM, inflasi merupakan target akhir dalam MTKM yang 

kemudian menjadi pertimbangan bagi Bank Indonesia dalam menentukan 

kebijakan moneter selanjutnya. Hasil penelitian ini juga mencerminkan penjelasan 

teori Samuelson (2010) dan penelitian Hung dan Cothren (2002), di mana tingkat 

inflasi yang terjadi dapat menyebabkan pengajuan kredit semakin rendah. Tingkat 

inflasi yang tidak stabil dan cenderung tinggi dapat menimbulkan spekulatif 

masyarakat untuk mengurangi pengajuan kredit. 

Mengutip dari hasil penelitian Utari, dkk. (2012) menyatakan bahwa 

hubungan negatif antara inflasi dan permintaan kredit dalam praktiknya dapat 

dilihat dari dua aspek. Pertama, saat inflasi telah menyentuh batas tertentu akan 

berasosiasi dengan volatilitas inflasi yang secara signifikan dapat mengganggu 

fungsi pasar keuangan dengan meningkatkan ketidakpastian. Kedua, jika suku 

bunga nominal tinggi, walaupun suku bunga riil rendah, pelaku ekonomi akan 

memilih kredit dengan durasi yang pendek, yang pada gilirannya membatasi 

volume kredit yang dipinjam. 

Giro wajib minimum berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit 

perbankan di Indonesia yang ditunjukkan melalui tanda dari hasil estimasi yang 

diperoleh. Perubahan penawaran kredit perbankan sensitif terhadap perubahan 

jumlah GWM. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai elastisitas yang lebih besar dari 

satu atau bersifat inelastis. Sesuai pernyataan Riyadi, dkk. (2014), bahwa GWM 

merupakan persentase simpanan minimum yang harus dipelihara di mana pada 

nantinya dapat mempengaruhi kebijakan perbankan dalam memutuskan tingkat 

LDR. Sehingga peningkatan jumlah GWM dapat menurunkan jumlah kredit 

perbankan yang ditawarkan.  

Hasil penelitian Tampubolon (2009) menyatakan bahwa dalam 

menciptakan stabilitas moneter dalam perekonomian, kebijakan GWM menjadi 
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salah satu perihal penting yang diperhatikan oleh Bank Indonesia dengan 

mengatur likuiditas perbankan. Penetapan kebijakan GWM merupakan 

perbandingan antara saldo giro perbankan yang wajib ditempatkan pada Bank 

Indonesia ditambah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh perbankan 

berupa SBI, SUN, dan/atau Excess Reserve terhadap DPK yang dimiliki 

perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan GWM 

perlu disesuaikan dengan tujuan Bank Indonesia dan kondisi likuiditas perbankan 

untuk mencapai stabilitas moneter di Indonesia. Secara praktiknya, kebijakan 

GWM diperlukan dalam menjaga fleksibilitas pengaturan likuiditas dan penentuan 

besaran biaya dana bank, yang di mana meliputi jumlah kredit perbankan yang 

dapat ditawarkan.  Hal tersebut Kemudian penelitian terdahulu oleh Utari, dkk. 

(2012) menunjukkan bahwa rasio GWM berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pertumbuhan kredit di Indonesia. Kedua penelitian tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian yang diperoleh, di mana GWM memiliki pengaruh negatif terhadap 

penawaran kredit perbankan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis daa dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

• Berdasarkan dari pengolahan data yang dilakukan, hasil dari persamaan 

struktural yang terdapat dalam pemodelan persamaan simultan memiliki 

nilai koefisien yang valid. Hal tersebut dikarenakan terdapat kekebalan 

pada persamaan reduced form dengan menggunakan HAC standard 

errors pada proses regresi sehingga menjadi robust. Walaupun terdapat 

permasalahan asumsi klasik, estimasi regresi dari persamaan reduced 

form masih dapat digunakan karena dianggap tidak terlalu mengganggu 

prinsip BLUE. 

• Tingkat suku bunga mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran 

kredit perbankan, di mana pengaruhnya sesuai dengan prediksi teori. 

Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan dan positif 

terhadap penawaran kredit perbankan. Namun demikian, pengaruh tingkat 

suku bunga terhadap permintaan dan penawaran kredit perbankan bersifat 

inelastis. Dalam praktiknya, BI rate hanya dijadikan sebagai acuan 

perbankan dalam menentukan suku bunga kredit dengan 

mempertimbangkan expected return paling tinggi untuk segi penawaran. 

Sedangkan untuk segi permintaan, BI rate dapat mempengaruhi tingkat 

suku bunga kredit yang kemudian dapat menentukan minat nasabah dalam 

menggunakan layanan perbankan. Sehingga permintaan dan penawaran 
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kredit perbankan kurang responsif terhadap perubahan tingkat suku bunga 

karena terdapat tahap yang harus dilalui. Sesuai dengan hipotesa pertama 

yang diajukan bahwa “suku bunga berpengaruh negatif terhadap 

permintaan dan positif terhadap penawaran kredit perbankan”, maka 

hipotesa diterima. 

• Giro Wajib Minimum memiliki pengaruh negatif dan bersifat elastis 

terhadap penawaran akan kredit perbankan. Hal ini tunjukkan oleh tanda 

yang diperoleh dari hasil estimasi dan nilai elastisitas yang lebih besar dari 

satu. Dalam praktiknya, kebijakan GWM Bank Indonesia menjadi salah 

satu perihal penting dalam mengatur likuiditas perbankan melingkupi 

penawaran kredit perbankan untuk mencapai stabilitas moneter. Sehingga 

perubahan kredit perbankan yang ditawarkan responsif terhadap 

perubahan GWM. Sesuai dengan hipotesa kedua yang diajukan bahwa 

“giro wajib minimum berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit 

perbankan”, maka hipotesa diterima. 

• Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap negatif dan bersifat elastis 

terhadap permintaan kredit perbankan. Hal ini ditunjukkan oleh tanda yang 

diperoleh dari hasil estimasi dan nilai elastisitas yang lebih besar dari satu. 

Dalam praktiknya, hubungan negatif inflasi dengan permintaan kredit 

perbankan tercermin dari meningkatnya ketidakpastian dan pertimbangan 

durasi dan volume kredit yang dipinjam yang cenderung pendek dan kecil 

sebagai akibat dari peningkatan inflasi. Sehingga perubahan kredit 

perbankan yang diminta responsif terhadap perubahan tingkat inflasi. 

Sesuai dengan hipotesa ketiga yang diajukan bahwa “tingkat inflasi 

berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit perbankan”, maka 

hipotersa diterima. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari pemaparan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

• Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, tingkat suku bunga 

berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran kredit perbankan. 

Namun demikian, pengaruh tingkat suku bunga terhadap permintaan dan 

penawaran kredit perbankan bersifat inelastis. Sehingga permintaan dan 

penawaran kredit perbankan kurang responsif terhadap perubahan tingkat 

suku bunga. Dari penjelasan tersebut, maka instrumen BI rate kurang 

efektif dalam mengoptimalkan kredit perbankan. Oleh karena itu, BI tidak 

seharusnya mengandalkan instrumen BI rate dalam mengoptimalkan kredit 

perbankan. 

• GWM berpengaruh negatif terhadap penawaran kredit perbankan. 

Perubahan jumlah kredit perbankan yang ditawarkan responsif terhadap 

perubahan GWM. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan GWM primer efektif 

dalam mengoptimalkan penawaran kredit perbankan. Agar penawaran 

kredit perbankan dapat maksimal, maka jumlah GWM primer perlu 

dikurangi. Sehingga jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh perbankan 

menjadi lebih besar.  

• Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit perbankan. 

Perubahan jumlah kredit perbankan yang diminta responsif terhadap 

perubahan tingkat inflasi. Berdasarkan hal tersebut, BI harus berhati-hati 

dalam menjaga tingkat inflasi untuk tetap stabil dan cenderung rendah agar 

dapat mengurangi spekulatif yang berlebih dari masyarakat. Sehingga 

permintaan kredit perbankan tetap optimal. 
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