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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penetapan Giro Wajib Minimum Sebagai Instrumen Kebijakan 

Moneter 

Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang bertugas untuk 

memonitor sistem perbankan yang berjalan di Indonesia. Sesuai dengan tugas 

tersebut, Bank Indonesia menjadi lebih mudah dalam melaksanakan kebijakan 

moneter untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia menggunakan 

instrumen-instrumen yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia dalam 

melaksanakan kebijakan moneter. Instrumen-instrumen tersebut dibagi menjadi 

dua jenis yaitu instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Alat/instrumen 

langsung yang dapat digunakan Bank Indonesia menurut Ascarya (2005:7) 

adalah: 

1. Penetapan suku bunga 

2. Pagu Kredit 

3. Rasio Likuiditas (Statutory Liquidity Ratios) 

4. Kredit langsung (Directed, Selected, Prioritas, dan yang sejenisnya) 

5. Kuota Rediskonto 

6. Instrumen lainnya seperti pengguntingan uang, pembersihan uang 

(Monetary Purge), dan penetapan uang muka impor. 

Sedangkan instrumen tidak langsung yang dapat digunakan oleh Bank Indonesia 

adalah: 

1. Cadangan Wajib Minimum (Giro Wajib Minimum) yang dibagi menjadi 

cadangan primer dan cadangan sekunder, 

2. Fasilitas Diskonto, 

3. Fasilitas Rediskonto 
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4. Operasi Pasar Terbuka berupa lelang surat berharga bank sentral, 

lelang surat berharga pemerintah, dan operasi pasar sekunder, 

5. Fasilitas Simpanan Bank Sentral, 

6. Intervensi Valuta Asing, 

7. Fasilitas Overdraft, 

8. Simpanan Sektor Pemerintah, 

9. Lelang Kredit, 

10. Imbauan, 

11. Instrumen Lain.   

Di tahun 2010, Bank Indonesia kembali menggunakan alat kebijakan 

moneter berupa penetapan Giro Wajib Minimum. Penetapan kebijakan ini 

dijelaskan pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro 

Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta 

Asing. Ketentuan-ketentuan mengenai pemenuhan GWM pada peraturan ini 

antara lain:  

1. Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah,  

2. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM primer, GWM sekunder, dan GWM LDR, 

3. Bank devisa selain wajib memenuhi GWM dalam rupiah juga wajib memenuhi 

GWM dalam Valas. 

Giro Wajib Minimum, sesuai dengan PBI No. 12/19/PBI/2010, 

didefinisikan sebagai jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank 

yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari 

Dana Pihak Ketiga (DPK). GWM dalam rupiah berdasarkan peraturan Bank 

Indonesia tahun 2010 ini terdiri dari GWM primer, GWM sekunder, dan GWM 

LDR. GWM primer dalam rupiah ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam rupiah, 

GWM sekunder dalam rupiah tetap sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah, dan 

GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara parameter disinsentif 
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bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR 

target dengan memperhatikan selisih antara KPPM bank dan KPPM insentif. 

Selain itu, ada juga ketentuan bagi bank untuk memenuhi GWM Valas terutama 

bagi bank devisa yang diwajibkan memelihara GWM dalam valas ditetapkan 

sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing. 

2.1.1. Keuntungan dan Kerugian GWM 

GWM sebagai suatu alat kebijakan moneter tidak hanya memberikan efek 

positif berupa pengurangan ekses likuiditas di perekonomian tetapi juga 

menimbulkan kerugian-kerugian dalam proses pelaksanaannya. Berikut adalah 

keuntungan dan kerugian penggunaan alat kebijakan GWM yang pernah dan 

sedang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank yang dikenakan kewajiban. 

1. GWM primer (primary reserves) Bank Indonesia  

GWM primer adalah ketentuan bagi perbankan untuk menyimpan 

sejumlah dananya di rekening bank sentral. Secara singkat, bank 

umum diwajibkan memiliki giro di Bank Indonesia yang sifatnya wajib. 

Proses kerjanya adalah dengan mewajibkan bank-bank yang 

dikenakan (terutama bank umum) memelihara sejumlah alat likuid 

dengan persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. 

Keuntungan-keuntungan ketika bank sentral mengharuskan 

kebijakannya pada bank umum adalah: 

1. perbankan lebih ditingkatkan kemampuannya dalam 

memperkirakan besarnya cadangan yang dibutuhkan, 

2. peningkatan cadangan primer digunakan Bank Indonesia untuk 

mengontrol ekses likuiditas, 

3. mengontrol operasi moneter melalui penggunaan cadangan 

primer ini. 
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Bentuk kerugian yang dirasakan ketika Bank Indonesia menetapkan 

GWM primer adalah: 

1. cadangan primer tinggi dipandang sebagai “pajak” oleh 

perbankan, 

2. adanya peningkatan cadangan primer menyebabkan melebarnya 

spreads antara suku bunga kredit dengan dan suku bunga 

deposito yang berujung pada disintermediasi perbankan, 

3. jika rasio cadangan primer sering dirubah dapat mengganggu 

manajemen portofolio bank. 

2. GMW sekunder/Cadangan sekunder (secondary reserves) Bank 

Indonesia 

GWM sekunder adalah ketentuan bagi perbankan untuk menyimpan 

sejumlah alat likuid terutama surat berharga seperti SUN dan SBI di 

bank sentral. Proses pelaksanaannya adalah bank sentral 

mewajibkan bank-bank, di luar cadangan primer (tetapi masih dalam 

kerangka GWM), untuk memelihara alat-alat likuid tertentu dengan 

persentase yang ditentukan oleh bank sentral. Keuntungan dengan 

adanya penetapan alat kebijakan ini adalah: 

1. merupakan alternatif bagi Bank Indonesia ketika cadangan primer 

dirasakan kurang berperan dalam operasi moneter, 

2. dapat dipakai untuk memasyarakatkan surat berharga tertentu. 

Kerugian yang dirasakan adalah : 

1. kurang memberikan ruang fleksibilitas bagi bank,  

2. mengganggu kompetisi perbankan dengan penerapan 

pembatasan ini, 
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3. mengganggu harga pasar sekuritas yang lain di pasar sekunder. 

3. GWM LDR (Loan to Deposit Ratio) Bank Indonesia 

GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh 

Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebesar 

persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan LDR yang dimiliki 

oleh bank dengan LDR target. Penggunaan GWM LDR oleh Bank 

Indonesia masih terhitung baru. Penggunaan awal GWM LDR adalah 

pada tahun 2008 dan kemudian dilanjutkan kembali penggunaannya 

pada tahun 2010.  

Keuntungan penggunaan GWM LDR berdasarkan Gunadi, dkk (2009) 

adalah sebagai berikut: 

1. merupakan sebuah alternatif penggunaan alat kebijakan ketika 

penggunaan GWM primer dan sekunder dirasa kurang 

memberikan efek yang signifikan, 

2. penggunaan GWM LDR sangat efektif untuk mendorong kredit 

perbankan, 

3. dengan mendorong kredit perbankan, maka ekses likuiditas yang 

ada di perbankan dapat berkurang. 

Kerugian-kerugian terkait penggunaan GWM LDR adalah : 

1. adanya punishment jika tingkat LDR yang dimiliki kurang dari yang 

ditetapkan atau melebihi dari yang ditetapkan (<78% atau 

>100%). 

2. manajemen bank perlu lebih berhati-hati dalam mengelola dana 

yang ada karena ketentuan GWM memiliki ciri yang berbeda 

dengan pengelolaan GWM primer dan GWM sekunder. 
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Penetapan alat kebijakan GWM mensyaratkan manajemen bank yang 

handal karena jika tidak ditangani secara hati-hati setiap harinya, 

maka dapat menyebabkan crash di bank tersebut. Bank juga harus 

memonitor kebijakan-kebijakan lain yang akan diterapkan 

berdasarkan ketentuan GWM. Jadi tidak hanya GWM saja yang harus 

diperhatikan kondisinya. 

2.1.2. Sejarah Penggunaan Instrumen GWM di Indonesia 

Sejak pertama kali Bank Indonesia berdiri hingga sekarang ini, Bank 

Indonesia seringkali menggunakan alat kebijakan GWM walaupun secara teori 

hal ini berdampak besar bagi perbankan. Penggunaan yang paling sering adalah 

dalam kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2010. Berikut dijelaskan tentang 

penggunaan alat kebijakan GWM yang pernah dan sedang dilakukan Bank 

Indonesia mulai dari awal berdirinya 

1. Periode 1945-1965 

Setelah ditetapkan sebagai bank sentral di Indonesia, Bank 

Indonesia mulai menggunakan beberapa alat kebijakan moneter dalam 

menjalankan fungsinya. Beberapa alat kebijakan digunakan pada periode 

ini, antara lain pengguntingan uang, pembersihan uang (monetary purge), 

penetapan uang impor, dan GWM. Penggunaan alat kebijakan GWM 

pada tahun 1957 digunakan sebagai prudential instrumen dan bukan 

untuk tujuan mengendalikan uang beredar. Hal ini dikaitkan dengan 

kecukupan likuiditas perbankan untuk berjaga-jaga ketika nasabah 

melakukan penarikan simpanannya. 
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2. Periode 1965-1985 

Pada era sebelum tahun 1968, kebijaksanaan (kebijakan) moneter 

yang ada bersifat langsung sehingga tidak memberikan fleksibilitas pada 

bank. Dengan adanya defisit anggaran belanja negara yang ditalangi 

dengan pinjaman dari Bank Indonesia maka inflasi yang ada pada saat itu 

mencapai 635% (tahun 1966). Namun, hiperinflasi ini tidak bertahan lama 

karena pada tahun 1968 anggaran yang berimbang dan produksi barang 

yang meningkat mengakibatkan inflasi menurun hingga 10% 

(Nopirin 2000:57). Cadangan primer mulai dipergunakan pada periode ini 

(tahun 1973-1974) dengan tujuan untuk mengendalikan uang beredar 

melalui peningkatan cadangan primer menjadi 30%. Alat kebijakan ini 

ditingkatkan guna mengantisipasi peningkatan jumlah uang beredar 

akibat kenaikan harga minyak. Namun dengan adanya boom harga 

minyak yang berlangsung dalam rentang tahun 1973-1974, dirasakan 

rasio cadangan sebesar 30% tidak mencukupi untuk menahan ekspansi 

kredit sehingga Bank Indonesia beralih menggunakan penetapan batas 

tertinggi/ceiling kredit. Pada tanggal 30 Desember tahun 1977, rasio 

cadangan primer perbankan diturunkan menjadi 15% (Hersugondo, 

1996:25). 

3. Periode 1985-2000 

Pada awal periode ini, cadangan primer diturunkan dari 15% 

menjadi 2% pada tanggal 27 oktober 1988. Kebijakan ini merupakan 

terusan dari Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto). Tujuannya adalah 

untuk mendorong efisiensi penyaluran dana masyarakat. Penurunan rasio 

cadangan ini tidak hanya dikenakan kepada perbankan tetapi juga 

kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (Rahardjo dkk, 1995 :232). 
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Pada akhir bulan April 1995, dikeluarkan ketentuan perubahan 

GWM dari 2% menjadi 3% dari DPK yang mulai berlaku pada bulan 

Februari 1996 (Hersugondo, 1996:25). Kenaikan ini disebabkan oleh 

permintaan yang tinggi terhadap likuiditas yang dapat menyebabkan 

capital inflow, bertambahnya uang yang beredar, dan pada akhirnya 

terjadi apresiasi pada rupiah (Ascarya, 2005:39). Pada tanggal 11 

September 1996, Bank Indonesia kembali merubah alat kebijakan GWM 

yang pada bulan Februari berlaku sebesar 3% yang kemudian dirubah 

menjadi 5% dan mulai berlaku pada 16 April 1997. Hal ini sebagai 

antisipasi terhadap rush akibat dari krisis yang terjadi pada tahun ini. 

Periode pasca krisis 1997-1998 menimbulkan banyak kerugian 

terutama di sektor keuangan berupa likuidasi terhadap beberapa bank. 

Hingga akhir 1997, sekitar 29 bank umum mengalami saldo GWM negatif 

(overdraft) di bank sentral (Ali, 2004:333). 

4. Periode 2000 – 2011 

Di awal periode ini, berdasarkan PBI No. 6/15/PBI/2004, 

disebutkan bahwa GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK 

(Dana Pihak Ketiga) dalam rupiah. Namun berbeda dengan kebijakan 

sebelumnya, pada tahun ini perbankan diwajibkan untuk diberikan 

tambahan pemenuhan GWM dengan rentangannya antara Rp. 

1.000.000.000.000,00 hingga di atas Rp. 50.000.000.000.000,00 dan juga 

diberikan tambahan berdasarkan level LDR yang disyaratkan oleh Bank 

Indonesia. Sedangkan untuk GWM dalam valuta asing ditetapkan 

sebesar 3% dari DPK dalam valuta asing. Kebijakan perubahan GWM 

pada tahun ini didasarkan pada kondisi perekonomian yang stabil dan 

harus selalu dijaga.  
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Pada tahun 2005, terjadi dua kali perubahan pada PBI No. 

6/15/PBI/2004. Kedua perubahan ini lebih ditekankan pada tingkat DPK 

dan LDR dan juga pemberian jasa giro oleh Bank Indonesia kepada 

perbankan yang dikenakan kebijakan GWM. 

Di tahun 2008, ketika terjadi pergolakan keuangan dunia akibat 

krisis global yang terjadi, maka Bank Indonesia kembali merubah 

persyaratan GWM dalam rupiah. GWM rupiah yang semula ditetapkan 

sebesar 5% pada tahun 2004 dirubah menjadi sebesar 7,5%. GWM 

sebesar 7,5% ini terpecah dengan porsi 5% untuk GWM primer dan 2,5% 

untuk GWM sekunder yang semuanya dalam rupiah. GWM untuk valuta 

asing pada tahun ini ditetapkan menjadi 1% dari DPK dalam valuta asing  

Pada tahun 2010, melalui PBI No. 12/19/PBI/2010, Bank Indonesia 

kembali merubah persyaratan GWM perbankan umum. Bentuk GWM 

dalam rupiah diperlebar menjadi GWM primer, GWM sekunder, dan GWM 

LDR. GWM primer dalam rupiah ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam 

rupiah, GWM sekunder dalam rupiah tetap sebesar 2,5% dari DPK dalam 

rupiah. Untuk GWM LDR dalam rupiah, persyaratannya berdasarkan 

perhitungan parameter yang telah ditentukan Bank Indonesia. GWM 

dalam valas ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing.  

Pada tahun 2011, berdasarkan kondisi likuiditas yang deras di 

perbankan, ketentuan mengenai GWM valas dirubah menjadi 8% secara 

bertahap. Hal ini dituangkan dalam PBI No. 13/10/PBI/2011. Untuk tahap 

pertama (tanggal 1 Maret 2011 hingga 31 Mei 2011), GWM valas 

ditetapkan sebesar 5%. Untuk tahap kedua, mulai tanggal 1 Juni 2011 

GWM valas ditetapkan sebesar 8%.  
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2.2. Pengaruh GWM Terhadap Operasional Perbankan 

Bank merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan profit 

sebagai tujuan utamannya. Berbagai macam cara digunakan oleh perbankan 

untuk memaksimalkan profitnya. Salah satu contohnya adalah penyaluran kredit 

yang profitnya diambilkan dari suku bunga yang ditetapkan terhadap kredit 

tersebut. Cara lainnya adalah dengan berinvestasi di surat berharga seperti SUN 

dan SBI. Surat berharga relatif minim risiko dibandingkan dengan penyaluran 

kredit sehingga perbankan modern lebih memilih berinvestasi dengan jumlah 

dana yang lebih besar pada surat berharga daripada menyalurkan dananya 

dalam bentuk kredit yang memiliki risiko lebih besar.  

Dalam pencarian profit tersebut, bank menggunakan alokasi pada sumber 

dananya. Sumber dana bank merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

oleh perbankan untuk melakukan kegiatannya. Kashmir (2010:61) 

mengartikannya sebagai usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka 

membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana bank tersebut berasal dari 

beragam aspek. Berikut adalah jenis-jenis sumber dana bank yang disadur dari 

Kashmir (2010:62). 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Maksudnya adalah dana tersebut didapatkan dari modal sendiri 

berupa modal setoran dari para pemegang sahamnya. Selain itu juga, 

sumbernya didapatkan dari cadangan bank dan laba yang belum 

dibagi. Cadangan bank merupakan cadangan-cadangan laba pada 

tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Untuk 

laba yang belum dibagi, merupakan laba yang belum dibagikan 

sehingga dimanfaatkan sebagai modal. 
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2. Dana yang berasal dari masyarakat luas 

Sumber dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) 

merupakan sumber dana paling dicari perbankan karena 

kemudahannya untuk dicari dan ketersediannya di masyarakat 

sehingga tidak heran pos sumber dana ini paling besar. Namun, 

biayanya relatif mahal jika dibandingkan dengan sumber dana 

lainnya. Biaya yang mahal ini disebabkan karena bank menarik 

masyarakat melalui bunga yang tidak kecil persentasenya. 

Ada tiga jenis penghimpunan dana dari sumber ini, yaitu: 

1. Simpanan giro (demand deposit) 

2. Simpanan tabungan (saving deposit) 

3. Simpanan deposito (time deposit) 

Simpanan deposito merupakan pos yang paling mahal karena bunga 

yang ditawarkannya paling tinggi. Simpanan giro adalah bentuk 

simpanan paling murah yang ditawarkan oleh perbankan karena 

bunga yang digunakan sebagai balas jasa relatif lebih kecil. 

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya 

 Sumber dana yang berasal dari lembaga lain biasanya dilakukan oleh 

perbankan ketika bank kesulitan untuk mencari sumber dana yang 

berasal dari simpanan sendiri dan masyarakat. Dana dari sumber ini 

didapatkan dari: 

1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia 

2. Pinjaman antar bank 

3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri 

4. Surat berharga pasar uang (SBPU) 
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Ketika bank beraktivitas sehari-hari, tidak hanya memperhatikan 

bagaimana cara mendapatkan profit kedepannya. Bank juga harus mampu 

mengelola sumber dana yang ada agar dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya terutama yang berkaitan dengan penyediaan cadangan di bank 

umum. 

Penyediaan kecukupan likuiditas merupakan dilema tersendiri bagi 

perbankan. Di satu sisi bank dihadapkan untuk memperkaya dirinya, namun di 

sisi lain juga harus memenuhi kewajiban keamanan dananya (risiko likuiditas). 

Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengelola 

likuiditasnya (liquidity management) 

Bank dapat dikatakan berkecukupan jika dalam jangka pendek mampu 

memenuhi dengan segera segala kewajibannya terhadap pihak ketiga atau 

pihak-pihak di luar perbankan. Kewajiban tersebut diantaranya adalah 

pemenuhan kewajiban GWM, pemenuhan kewajiban pembayaran atas penarikan 

dari pihak ketiga (masyarakat), dan pemenuhan kewajiban terhadap penarikan 

pinjaman yang telah disetujui bank atas penarikan kredit dan sisa kelonggaran 

tarik pinjaman oleh nasabah (Ali, 2004:328).  

Dengan adanya kebijakan GWM, bank harus sesegera mungkin 

mengalokasikan sumber dana yang ada agar tidak terjadi keguncangan di dalam 

sistemnya. Terutama jika hal ini dikaitkan dalam jangka pendek dimana bank 

diharuskan memenuhi ketentuan GWM setiap harinya dan juga bagaimana bank 

mampu mengatasi penarikan yang dilakukan oleh nasabahnya. Sumber dana 

yang ada di bank sudah pasti harus mencukupi kebutuhan untuk pemenuhan 

likuiditas dan juga penarikan setiap saat oleh nasabahnya.  
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Gambar 2.1: Dampak Perubahan GWM Terhadap Suku Bunga 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah, Mishkin (2004:397) 

Pengenaan GWM berdampak juga pada suku bunga yang diterapkan 

oleh bank sentral. Gambar 2.1 merupakan representasi dari fenomena tersebut 

yaitu ketika terjadi perubahan pada rasio GWM maka suku bunga yang 

diterapkan oleh bank sentral berubah. Kurva permintaan pada gambar 2.1 

bergeser dari ��
� ke ��

� sehingga membentuk keseimbangan baru. Dengan 

adanya peningkatan pada kurva permintaan tersebut menyebabkan tingkat suku 

bunga meningkat dari ���
�  menjadi ���

� . Secara singkat, ketika terjadi peningkatan 

pada rasio GWM, cadangan wajib yang diminta oleh bank sentral meningkat dan 

pada akhirnya meningkatkan tingkat suku bunga berdasarkan kenaikan tersebut 

(Mishkin, 2004:397).  

Seperti diketahui bersama, dengan adanya perubahan GWM yang 

berdampak pada suku bunga jelas mempengaruhi keputusan perbankan yang 

tidak mau rugi dalam berspekulasi untuk mencari profit. Di satu sisi dengan 

Suku Bunga 
Bank Sentral 

Rn Jumlah 
Cadangan, R 



27 

 

 

 

adanya peningkatan pada rasio GWM, suku bunga meningkat yang berarti bank 

umum akan meningkatkan suku bunga kreditnya guna menyiasati besarnya 

spread akibat perubahan pada tingkat suku bunga.  

Perbankan harus pintar dalam mengelola sumber dananya terutama 

ketika terjadi perubahan kebijakan moneter. Alat kebijakan GWM merupakan 

salah satu yang harus diperhatikan perbankan. GWM dikenakan pada total DPK 

yang dimiliki oleh bank. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sumber dana 

yang berasal dari DPK merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh 

perbankan. Besarnya simpanan GWM yang wajib dicadangkan di Bank 

Indonesia tergantung pada besarnya DPK. Sehingga bank wajib 

memperhitungkannya ditambah juga kewajibannya yang harus menyalurkan 

dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. 

Sebenarnya, Palley (2004) telah memberikan masukan tentang alat 

antisipasi baru serupa GWM yang lebih menekankan pada sisi asset (asset-

based reserve requirement). Masukan ini memberikan pandangan baru tentang 

kebijakan GWM yang selama ini telah dilakukan (liability side). Intinya adalah 

persyaratan yang dikenakan pada sisi asset dirasakan lebih efektif terutama 

ketika terjadi gejolak pada harga asset (asset inflation). Jika dilihat dari perannya, 

penggunaan GWM yang asset-based lebih disarankan karena lebih 

memperhatikan rasa keadilan (bank dan lembaga keuangan bukan bank sama-

sama dikenakan peraturan) dan efek negatif penggunaannya relatif lebih kecil 

jika dibandingkan dengan penggunaan alat kebijakan yang menggunakan liability 

system. Namun pembahasan menyeluruh mengenai asset-based reserve 

requirement ini tidak diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. 
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2.3. Peran GWM Dalam Penyaluran Kredit 

Perbankan merupakan lembaga intermediasi yaitu sebagai jembatan 

antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan 

adanya penyaluran dana berupa kredit ke sektor riil maka dapat meningkatkan 

Investasi. Definisi kredit berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga.  

Proses penyaluran kredit oleh perbankan dapat dilihat melalui LDR (Loan 

to Deposit Ratio) yang dimilikinya. Bentuk LDR secara matematis diartikan 

sebagai pembagian antara kredit (loan) dan Deposit.  

��� =

����

�������
 

Jika kredit (nominator) lebih besar daripada tabungan (denominator), maka kredit 

memang dijalankan secara maksimal oleh perbankan. Jadi perbankan tidak 

hanya menyimpan saja tetapi juga menyalurkannya kembali ke masyarakat. 

Berbeda jika tabungan yang lebih besar daripada kredit, yang menandakan 

proses penyaluran kredit belum dijalankan oleh perbankan.  

Kebijakan GWM dengan menggunakan level LDR (tahun 2004, 2005, dan 

2010) sebagai persyaratannya sebenarnya menyebabkan dilemma karena bank 

dihadapkan pada ketentuan untuk menyalurkan dana berdasarkan tingkat LDR 

yang dimilikinya. Di satu sisi perbankan diwajibkan menyimpan sejumlah uang 

dalam bentuk cadangan di Bank Indonesia dan di sisi lainnya perbankan juga 

diwajibkan untuk fokus pada pemberian kredit. Namun, hal ini juga tidak dapat 
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dijadikan alasan oleh perbankan. Dengan tingginya GWM primer dan juga 

adanya ketetapan mengenai GWM LDR, porsi alokasi investasi di surat berharga 

dapat berkurang dan perbankan diharapkan lebih intens terhadap penyaluran 

kredit ke sektor riil. Perbankan diwajibkan untuk pintar dalam mengatur asset dan 

kewajibannya sehingga pengenaan kebijakan GWM tidak menjadi alasan untuk 

mengurangi peran sebagai lembaga intermediasi. 

Pengaruh GWM terhadap kredit yang disalurkan perbankan dapat dilihat 

dari formulasi yang dikemukakan oleh Bernanke dan Binder (dalam Loungani 

dan Rush, 1995:513) berikut ini. 

Formulasi penyaluran kredit: 

�� = ���, ��. ����1 − �� DDDD.. (1) 

Permintaan kredit: 

�� = ���, �, �� DDDDDDDDD. (2) 

Berdasarkan kedua fungsi tersebut, maka bentuk pasar kredit menjadi: 

���, �, �� = ���, ��. ����1 − �� DD (3) 
 
Catatan: 
Ls  = suplai kredit 
Ld = permintaan kredit 
R = suku bunga kredit 
i = suku bunga obligasi 
DEP = jumlah deposito yang dimiliki perbankan 
T = rasio required reserve (rasio GWM) 
y = GNP 

Formulasi tersebut menggunakan asumsi bahwa kredit merupakan 

subsitusi yang tak sempurna bagi obligasi karena perusahaan terutama sektor riil 

yang berskala kecil tidak mampu mendapatkan dana dari menerbitkan obligasi 

sehingga mereka sangat bergantung pada kredit yang diberikan oleh bank (bank-

dependent). Berdasarkan formulasi tersebut, jika terjadi perubahan pada rasio 
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reserve requirements maka berdampak pada penurunan suplai kredit dan 

ujungnya pada fungsi intermediasi. Dengan begitu makin jelas bahwa ketika 

fungsi intermediasi menurun menyebabkan investasi dan output turun (asumsi 

bahwa obligasi bukanlah substitusi sempurna bagi kredit). 

Penawaran kredit dapat juga dilihat melalui teori Melitz dan Pardue 

(dalam Ardini, 2007:45) yang dirumuskan sebagai berikut: 

 
 = �� , �!, �", #�� 

�1, �2, �4 > 0 dan �3 < 0 

Catatan: 

SK  = jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank 

S  = kendala-kendala yang dihadapi bank, seperti tingkat cadangan bank 

atau ketentuan mengenai nisbah cadangan wajib 

ic  = tingkat bunga kredit bank 

ib  = biaya opportunitas meminjamkan uang 

BD  = biaya deposito bank 

 

Jumlah kredit bank ditentukan oleh kendala-kendala yang dihadapinya 

(S), tingkat bunga kredit bank (ic), biaya opportunitas meminjamkan uang (ib), 

dan biaya deposito bank (BD). Ketentuan �1, �2, �4 > 0 memberikan penjelasan 

bahwa kendala-kendala (g1,g2,g4) yang dihadapi oleh perbankan (dalam kasus 

ini GWM) berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank. 

Dengan adanya hubungan positif ini maka jika kendala berupa GWM semakin 

besar, juga meningkatkan kredit yang ditawarkan oleh bank. 

Selain itu juga, menurut Gede M. (2007:141), perilaku penyaluran 

(penawaran) kredit perbankan ditentukan oleh dana yang tersedia, persepsi bank 

terhadap usaha depositor, dan kondisi perbankan. Hal yang berkaitan dengan 

kondisi bank adalah permodalan (CAR), jumlah kredit macet (NPLs), serta 
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perbandingan laba terhadap total aset (ROA). Dana yang tersedia bagi 

perbankan merupakan merupakan hal yang vital karena dana tersebutlah yang 

dapat dikreasikan untuk digunakan sebagai pemenuh kewajiban (berupa 

cadangan wajib) dan juga alat pencari kekayaan. 

2.4. Peran Kredit Produktif Perbankan Dalam Pembiayaan Investasi  

Kredit produktif adalah bentuk kredit yang disalurkan oleh perbankan 

yang sifatnya produktif. Maksudnya agar masyarakat dapat menggunakan kredit 

ini untuk kepentingan investasi dan bukan untuk konsumsi (pasif). Kredit 

produktif dibagi menjadi yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kedua 

kredit ini merupakan kredit perbankan yang amat berperan dalam memajukan 

sektor riil. 

Perbankan harus cermat dalam mengelola pos perkreditan ini terkait 

dengan adanya kebijakan GWM. Menurut Hersugondo (1996:27) jika Bank 

Indonesia meningkatkan rasio GWM, maka secara otomatis bank tidak dapat 

mengkreasikan dananya. Efeknya berimbas pada sektor riil berupa kenaikan 

suku bunga pinjaman. Hal ini sebenarnya dapat menjadi batu sandungan bagi 

jalannya fungsi intermediasi. Namun, kembali lagi kepada kehandalan 

manajemen terutama yang berkaitan dengan manajemen di bagian perkreditan. 

Harus dipikirkan bagaimana kondisi penyaluran kredit jika pada saat yang 

bersamaan Bank Indonesia mengubah kebijakan cadangannya. 

Peran perbankan dalam pembiayaan investasi lebih jelas jika dirunut dari 

perjalanannya dari peraturan oleh bank Indonesia hingga menjadi investasi. 

Kebijakan Bank Indonesia merubah GWM mengakibatkan bank meningkatkan 

cadangannya. Selain itu, juga diwajibkan untuk memenuhi target LDR yaitu 

antara 78% hingga 100%. Dengan adanya cadangan yang besar, bank 
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diharapkan bisa menyelaraskan antara pemenuhan cadangan dengan 

penyaluran kredit tetapi tidak melupakan prinsip kehati-hatian (prudential). Perlu 

diperhatikan juga, dalam Loungani dan Rush (1995:513), dijelaskan bahwa 

perusahaan kecil lebih banyak menggunakan dana yang diperoleh dari kredit 

perbankan karena perusahaan tersebut secara umum tidak memiliki tambahan 

pemasukan bagi keberlangsungan usahanya dengan berinvestasi di surat 

berharga. Melalui penyaluran kredit, sektor riil dapat berkreasi (dana lebih 

produktif) sehingga secara agregat dapat meningkatkan investasi. 

2.5. Peran Investasi Dalam Pertumbuhan Perekonomian 

Secara singkat, investasi diartikan pembentukan modal baru yang terdiri 

dari pembelian barang untuk keperluan di masa mendatang, pembelian tanah 

untuk dijual kembali ataupun pembentukan usaha baru yang lebih produktif. 

Investasi juga merupakan salah satu komponen yang berpengaruh pada 

pertumbuhan perekonomian.  

Kriteria investasi yang dapat dijadikan acuan menurut Jhingan (2003:51-

54) adalah: 

1. produktivitas marginal sosial. 

Berdasarkan kriteria ini investasi harus dilakukan pada bidang dan 

arah yang mempunyai produktivitas marginal social tertinggi. Asas 

penuntunnya adalah investasi harus diarahkan pada penggunaan 

paling produktif sehingga rasio output uang terhadap investasi 

menjadi maksimum atau sebaliknya rasio modal-output menjadi 

minimum, investasi harus dilakukan terhadap proyek yang akan 

memanfaatkan buruh secara maksimum, dalam hal ini rasio buruh-

investasi maksimum, proyek investasi itu harus diseleksi sehingga 
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menghasilkan barang yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 

dan meningkatkan ekonomi eksternal lebih luas, proyek investasi 

adalah proyek yang dirancang paling banyak menggunakan bahan 

baku dalam negeri dan berbagai suplai lain, proyek investasi tersebut 

harus diseleksi sehingga dapat memperbaiki distribusi pendapatan 

nyata, dan investasi harus diarahkan pada industry yang menghemat 

devisa, mengurangi beban neraca pembayaran dan memaksimumkan 

rasio barang ekspor terhadap investasi 

2. Overhead ekonomi dan sosial 

Investasi dari sisi permintaan harus menciptakan overhead sosial dan 

ekonomi yang luas dalam bentuk rumah sakit, sekolah, jalan raya, 

jalan kereta api, gedung, bendungan, dan lain-lain. Sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas, memperluas pasar atau menurunkan 

ongkos sehingga mendorong pendirian berbagai industri baru. 

Investasi harus bertujuan untuk mengembangkan bidang “yang 

sedang tumbuh” di dalam perekonomian. Mula-mula bidang sedang 

tumbuh tertentu dikembangkan, pada gilirannya menimbulkan reaksi 

berantai dan mempengaruhi keseluruhan perekonomian. Jadi suatu 

proses pertumbuhan ekonomi yang “tidak berimbang” pada akhirnya 

akan berfungsi dengan persyaratan dalam kriteria pertumbuhan 

“berimbang”. 

3. Pertumbuhan berimbang 

Investasi harus didasarkan pada pertumbuhan yang berimbang. 

Maksudnya adanya perkembangan menyeluruh dan serentak di 

berbagai sektor perekonomian. Oleh karena sektor-sektor dalam 

perekonomian saling tergantung dan berkaitan satu sama lain, maka 

investasi perlu diarahkan ke satu medan yang luas sehingga sektor ini 
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bergerak dalam keserasian. Pertumbuhan berimbang memerlukan 

keseimbangan antara berbagai industry barang konsumsi dan antara 

industry barang konsumsi dan barang modal. 

4. Pilihan teknologi 

Pilihan dalam menggunakan teknologi sangat berpengaruh terhadap 

jumlah dan pola investasi di suatu Negara. Negara yang 

menggunakan teknik produksi padat modal atau padat karya amat 

bergantung tujuan sosial dan ekonomi Negara itu. Di dalam 

pengambilan keputusan untuk menerapkan suatu teknik produksi 

tertentu para perencana harus selalu mempertimbangkannya dalam 

perspektif pembangunan yang lebih luas. 

5. Rasio modal output 

Asumsi yang mendasari rasio modal output adalah bahwa proyek-

proyek yang akan dikerjakan benar-benar bersifat substitusi walaupun 

dalam kenyataannya tidak ada dua proyek yang benar-benar bersifat 

substitusi. Dengan menerapkan asumsi tersebut, dapat dilakukan 

perbandingan berbagai proyek yang dilakukan. Semakin rendah rasio 

modal-output itu, semakin tinggi laju pertumbuhan perekonomian 

tersebut. 

 Investasi yang baik harus dapat menemukan keseimbangan di antara 

berbagai macam kriteria investasi tersebut. Jadi, tidak hanya mengandalkan satu 

jenis kriteria saja yang digunakan sebagai patokan dalam mengembangkan 

investasi. 

Jika di suatu negara iklim investasinya tinggi, hal ini mencerminkan 

bahwa negara tersebut memiliki pertumbuhan yang baik karena sektor produktif 

yaitu investasi berjalan secara maksimal sehingga meningkatkan pendapatan 
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nasional domestik. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi yang stabil (steady 

economic growth) biasanya berhubungan dengan tujuan suatu kebijakan seperti 

tingginya tenaga kerja (high employment) karena pelaku bisnis lebih memilih 

untuk berinvestasi pada modal peralatan untuk peningkatan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi pada waktu pengangguran rendah (Mishkin, 2004:412). 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, investasi merupakan 

komponen yang membentuk pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau 

pendapatan nasional riil. Sehingga jelas jika terjadi pertumbuhan Investasi tiap 

tahunnya, maka secara langsung akan berdampak pada pertumbuhan 

perekonomian di Negara tersebut.. 

2.6. Gross Domestic Product Sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu cara untuk melihat 

bagaimana suatu negara itu secara ekonomi sedang dalam kondisi baik atau 

tidak. Jika suatu Negara tiap tahunnya mengalami pertumbuhan, maka Negara 

tersebut dapat dikatakan baik secara ekonomi. Hal ini juga dikaitkan dengan 

investasi sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian. 

Menurut Prof Simon Kuznetz (dalam Jhingan, 2003:57), pertumbuhan 

perekonomian didefinisikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan 

suatu Negara untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi kepada 

penduduknya. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditelaah lebih lanjut 

bahwa terdapat tiga komponen yang membentuk pertumbuhan perekonomian 

yaitu: 
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1. meningkatnya persediaan barang secara terus menerus   

2. teknologi maju merupakan factor dalam pertumbuhan ekonomi yang 

menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan 

aneka macam barang kepada penduduk. 

3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya 

penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi 

yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat 

dimanfaatkan secara tepat. 

Prof. W.A Lewis (dalam Jhingan, 2003:41) memberikan masukan bahwa 

ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi 

yaitu upaya untuk berhemat (ekonomis), peningkatan pengetahuan atau 

penerapannya di bidang produksi, dan peningkatan jumlah modal atau sumber 

lain per kepala. 

Ada beberapa ciri yang membentuk pertumbuhan perekonomian modern, 

yaitu laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita, peningkatan 

produktivitas, laju perubahan struktural yang tinggi, urbanisasi, ekspansi Negara 

maju; arus barang, modal, dan barang antarbangsa. Masing-masing ciri tersebut 

membentuk perekonomian di suatu Negara menjadi berkembang dengan 

didasari bahwa  

Pertumbuhan perekonomian suatu negara biasanya ditandai dengan 

variabel yang dianggap dapat merepresentasikan pertumbuhannya. Salah satu 

variabel tersebut adalah GDP (Gross Domestic Product). GDP atau PDB (Produk 

Domestik Bruto) adalah total nilai pasar dari barang jadi dan jasa yang dihasilkan 

dalam suatu negara selama satu tahun tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 

2004:99). Definisi lain dari GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa 

terakhir di perekonomian dalam waktu tertentu. GDP seringkali dianggap sebagai 

bentuk pengukuran terbaik yang menggambarkan performa ekonomi karena 
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menggambarkan total keseluruhan pengeluaran oleh industri maupun rumah 

tangga dalam waktu tertentu. GDP terdiri dari empat kategori yaitu konsumsi, 

investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor (net export).  

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk 

nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Dengan adanya kenaikan pada 

PDB riil ini maka perekonomian tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Hal 

inilah yang menjelaskan bahwa GDP atau PDB memiliki dampak searah 

terhadap pertumbuhan perekonomian. 

Secara umum, ada dua hal penting yang wajib dilakukan oleh suatu 

negara guna mencapai pertumbuhan ekonomi yaitu, sumber-sumber yang ada 

dalam perekonomian harus digunakan seefisien mungkin yang berarti 

menghindari adanya sumber-sumber yang menganggur (idle) atau kurang efisien 

dan juga jumlah sumber-sumber pertumbuhan dalam perekonomian tersebut 

haruslah bertambah. Penggunaan seefisien mungkin mengakibatkan sumber-

sumber tersebut dapat berjalan lebih produktif.  

Dengan melihat begitu pentingnya peran pertumbuhan perekonomian 

dalams suatu Negara, maka temuan Loungani dan Rush (1995) perlu dijadikan 

perhatian. Dengan adanya penggunaan alat kebijakan moneter sehingga dapat 

berakibat pada menurunnya output perekonomian, dapat menjadikan instabilitas 

dalam negara itu sendiri. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk melihat dampak 

dari penggunaan alat kebijakan moneter ini sangat disarankan. 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Loungani dan Rush (1995) melakukan penelitian mengenai efek dari 

aktivitas lembaga intermediasi terutama perbankan terhadap sektor riil dengan 

menggunakan reserve requirement yang dilakukan otoritas moneter sebagai 

penggeraknya. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
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autoregressive. Berdasarkan penelitian ini, jika fungsi intermediasi memang 

memiliki pengaruh terhadap perekonomian, maka peningkatan reserve 

requirement akan diikuti dengan penurunan output dan investasi. Variabel-

variabel yang digunakan sebagai indikator reserve requirement yaitu variabel T 

(required reserve/jumlah anggota yang dikenai RR) dan variabel F (AMB/B). 

Temuan dari penelitian ini adalah perubahan reserve requirement berdampak 

signifikan terhadap aktivitas riil sehingga jika terjadi kenaikan pada reserve 

requirement maka akan terjadi penurunan pada Investasi, GNP, dan kredit C&I. 

Ardini (2007) membuktikan adanya hubungan positif antara variabel 

GWM dengan kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan. Variabel GWM 

juga merupakan variabel yang dominan berdasarkan penelitiannya. Penelitian 

tersebut menggunakan analisis regresi dengan kredit investasi sebagai variabel 

dependen. Dalam penelitiannya tersebut, digunakan pula beberapa variabel 

bebas lainnya seperti tingkat bunga SBI, tingkat bunga investasi, dan inflasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gunadi, Imam dkk (2009) melihat 

keputusan perbankan ketika dikenakan GWM dengan menggunakan patokan 

pada LDR. Penelitian ini menggunakan pendekatan Industrial Organization 

dengan menggunakan dua model yaitu model pertama menggambarkan 

keputusan optimal perbankan pada alokasi portofolio dan suku bunga ketika 

Bank Indonesia membebankan GWM primer. Model kedua menjelaskan 

keputusan optimal perbankan pada alokasi portofolio dan suku bunga ketika 

pengenaan GWM dikaitkan dengan LDR pada bank. Hasil penelitian ini 

memberikan penjelasan yang menguatkan keputusan Bank Indonesia untuk 

menggunakan GWM dengan penentuan level LDR bahwa dengan menentukan 

level LDR sebagai persyaratan GWM, sangat efektif untuk mendorong kredit 
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perbankan dan memiliki pengaruh yang besar terhadap penurunan ekses 

likuiditas. 

Romauli, Pamela (2009) membahas tentang pentingnya pengaturan 

GWM dalam sisi hukum perbankan Indonesia dan juga melihat peranan 

perbankan dikaitkan dengan likuiditas perbankan dan penyaluran kredit bank. 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan studi pustaka. Saran yang 

diberikan bagi Bank Indonesia berupa perlunya diberikan waktu untuk 

menyesuaikan kondisi likuiditas perbankan terhadap pengaturan GWM agar tidak 

menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Selain itu juga, bagi perbankan, harus 

cekatan dalam mengikuti pola penarikan giro oleh nasabahnya karena mobilitas 

dana yang bersumber dari giro sangat tinggi. 

2.8 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian empiris yang ada dengan 

didukung dengan hubungan-hubungan antar variabel yang dijelaskan dalam 

kajian pustaka, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah : 

1. Giro Wajib Minimum dalam rupiah berpengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap kredit produktif bank umum. 

2. Giro Wajib Minimum dalam rupiah berpengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap GDP. 

2.9. Kerangka Pemikiran 

Bank Indonesia memiliki beragam alat kebijakan moneter yang dapat 

digunakan untuk mengontrol dana di perekonomian guna menjaga kestabilan 

harga. Alat kebijakan yang beberapa tahun belakangan ini sering digunakan oleh 

Bank Indonesia adalah GWM yang tujuannya secara umum untuk mengurangi 
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ekses likuiditas yang ada di perbankan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka 

perbankan dituntut untuk pintar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya 

guna di satu sisi untuk memenuhi kewajiban menyediakan cadangan dan di sisi 

lainnya perbankan tidak melupakan fungsi intermediasinya.  

Perbankan harus mengingat bahwa penempatan dana yang baik 

sebaiknya ditempatkan pada pos yang lebih produktif dan memberikan imbal 

balik yang besar. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010, 

perbankan umum diwajibkan untuk memenuhi GWM dengan tingkat LDR yang 

ditentukan (GWM LDR). Hal ini menunjukkan keseriusan Bank Indonesia tidak 

hanya pada perbankan namun juga pada sektor riil. Dengan berjalannya fungsi 

intermediasi tersebut, maka sektor riil dapat berjalan dengan baik dan secara 

agregat akan meningkatkan output negara. Namun, perlu juga diperhatikan 

bahwa penggunaan alat kebijakan tersebut bukannya tanpa masalah. Menurut 

Loungani dan Rush (1995), dengan adanya peningkatan rasio reserve 

requirement, berdampak pada penurunan kredit yang disalurkan oleh perbankan, 

investasi, dan juga menurunkan GDP sehingga penting sekali melihat hubungan 

sebenarnya dengan melihat kondisi perekonomian yang ada. 

 

 

 

 

 

 


