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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Bank sentral memegang peranan penting dalam menjaga dan mengawasi 

keberlangsungan sistem perbankan di suatu negara. Melalui bank sentral, fungsi 

utama perbankan sebagai lembaga intermediasi lebih dijalankan secara optimal. 

Fungsi sebagai lembaga intermediasi oleh perbankan merupakan kegiatan 

menyerap dana berlebih di masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam 

bentuk pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan. 

Berperan sebagai lembaga otoritas moneter, Bank sentral Indonesia 

(biasa disebut Bank Indonesia) menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga 

kestabilan nilai rupiah. Hal ini dapat ditempuh melalui penggunaan alat-alat 

kebijakan moneter 1yaitu: 

1. Operasi pasar terbuka yaitu melalui jual beli SBI (Sertifikat Bank 

Indonesia) dan intervensi rupiah 

2. Penetapan tingkat diskonto  

3. Penetapan GWM (Giro Wajib Minimum) 

4. Pengaturan kredit atau pembiayaan   

Tetapi tidak semua instrumen kebijakan dapat dilakukan. Penentuan 

penggunaan instrumen kebijakan didasarkan pada kebutuhan dan kondisi 

perekonomian yang berlangsung saat ini. 

GWM merupakan salah satu alat kebijakan moneter yang dimiliki oleh 

Bank Indonesia namun penggunaannya tidak sesering alat kebijakan moneter
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 Penjelasan mengenai alat kebijakan moneter dapat dilihat pada Undang-Undang No. 23 
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lainnya. Alat kebijakan ini merupakan jenis alat kebijakan yang tidak langsung. 

Disebut alat kebijakan tidak langsung karena bank sentral mencapai sasaran 

kebijakan dengan mempengaruhi kondisi pasar uang melalui pengaruhnya 

terhadap kondisi yang mendasari permintaan dan penawaran uang (Ascarya, 

2005:5). Alat kebijakan ini dikenakan kepada perbankan. Bank Indonesia 

menggunakan alat kebijakan ini dengan cara menetapkan persentase tertentu 

dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh Bank untuk dicadangkan 

pada Bank Indonesia. Di Indonesia, penggunaan alat kebijakan GWM sudah 

dilakukan sejak awal berdirinya Bank Indonesia.  

Pada awal tahun 1900-an, beberapa ekonom memberikan masukan yang 

sifatnya terlampau ekstrim berupa penetapan rasio cadangan di bank sentral 

sebesar 100%2 dibandingkan dengan penerapan cadangan dengan 

menggunakan persentase tertentu (fractional). Hal tersebut dikaitkan dengan 

argumen bahwa rasio cadangan sebesar 100 persen dapat mengatasi 

permasalahan moneter secara menyeluruh. Anggapan ini diperkuat juga oleh 

Poole (1976)3 yang menekankan bahwa fractional reserve requirements lebih 

mendorong instabilitas dibandingkan dengan tingkat cadangan 100% yang 

dianggap lebih tepat untuk mengontrol stok uang. Selain itu, Baltensperger 

(1982:206)4 menekankan pula peran penting rasio cadangan 100% dibandingkan 

fractional yang tertuang dalam pernyataannya sebagai berikut. 

                                                           
2
 Ide ini sebenarnya sudah dikenal tahun 1920-an dan didahului oleh peraih nobel kimia bernama 

Frederick Soddy awal tahun 1930. Pada bulan Maret 1933, beberapa ekonom dari Universitas 

Chicago menandatangani pernyataan yang salah satu isinya berisi proposal tentang rasio 

cadangan sebesar 100% (Allen (1993:705) – “Irving Fisher and the 100 Percent Reserve 

Proposal”). 

3
 Poole (1976) “A Proposal for Reforming Bank Reserve Requirements in the United States” 

4
 Baltesperger (1982) “Reserve Requirements and Economic Stability” 
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“Relatively high reserve requirements have usually been seen as 
beneficial on this account, a view best exemplified by the 100 percent 
reserve proposal. In a sense, one may say that fractional reserve banking 
has been argued to be the source of a negative externality, by increasing 
instability in the money supply and economic activity, and that the 
''reserve requirement tax" has been justified in terms of a stability 
argument.” 

Namun, pendapat yang mendukung tingkat reserve requirement sebesar 

100% tersebut ditentang oleh banyak ekonom modern. Pertentangan itu lebih 

ditekankan pada tingginya persentase yang harus dicadangkan oleh bank 

sedangkan bank sebagai lembaga pencari profit harus menggunakan sumber 

dana yang ada guna mengkreasikan dananya. 

Pada tahun 2004, 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 tahun-tahun sebelumnya, jumlah DPK yang 

dimiliki oleh perbankan menjadi tolak ukur pemberian rasio GWM (0-3%). Selain 

itu juga diberikan tambahan GWM dengan LDR sebagai patokan (0-5%). 

Perubahan kebijakan GWM pada tahun 2004 ini ditujukan untuk menjaga 

perekonomian yang saat itu sedang dalam kondisi stabil setelah melewati krisis 

yang panjang dan harus selalu dijaga terutama melalui stabilitas moneter. 

Namun, PBI No. 6/15/PBI/2004 mengalami dua kali perubahan pada tahun 2005. 

Perubahan tersebut mengetengahkan perubahan jasa giro terhadap bank yang 

telah memenuhi kewajiban GWM-nya. Pada tahun 2004, jasa giro yang diterima 

perbankan sebesar 3% per tahun yang kemudian pada tahun 2005 dirubah 

menjadi 5,5% per tahun dan diubah lagi menjadi 6,5% per tahun5. 

Pada tahun 2008, Bank Indonesia merubah kembali rasio GWM 

berdasarkan PBI No. 10/19/PBI/2008. Rasio GWM utama yang sebelumnya 

                                                           
5
 Peraturan Bank Indonesia No. 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum 

Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing 
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ditetapkan pada tahun 2004 sebesar 5%, dipecah dan ditambahkan lagi dengan 

penentuan GWM sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% sehingga pada tahun 

2008, perbankan diwajibkan memenuhi GWM primer rupiah dan GWM sekunder 

rupiah. Perubahan peraturan mengenai kebijakan GWM merupakan antisipasi  

terhadap adanya “serangan” krisis keuangan global yang dapat berimbas pada 

keringnya likuiditas di sektor perbankan dan keuangan.  

Pada awal bulan September 2010, Bank Indonesia kembali melakukan 

terobosan dalam pelaksanaan tugasnya melalui penetapan PBI No. 

12/19/PBI/2010 tentang GWM pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta 

asing. Bank Indonesia kembali menggunakan instrumen kebijakan moneter yang 

sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2008 yaitu GWM. Alat kebijakan ini 

digunakan oleh Bank Indonesia sebagai alat antisipasi terhadap ekses likuiditas 

yang ada di perbankan. Tujuan Bank Indonesia untuk menyerap ekses likuiditas 

melalui penggunaan alat kebijakan GWM perlulah diberi apresiasi karena selain 

untuk meminimalkan kegiatan pengalihan mata uang (currency switching), 

penyerapan ekses likuiditas tersebut juga dapat merespons tekanan inflasi ke 

depan yang cenderung meningkat (Maski, 2007:129).  

Grafik 1.1: Ekses Likuiditas Bank Umum 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data diolah, SEMI Bank Indonesia 
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Grafik 1.1 menjelaskan besarnya ekses likuiditas yang ada di bank umum 

dalam kurun waktu 2003 hingga 2010. Berdasarkan grafik tersebut, ekses 

likuiditas bank umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan 

paling signifikan ditunjukkan pada tahun 2007 dengan ekses likuiditas bank 

umum mencapai 75,736 Miliar rupiah. Pada tahun 2008 ekses likuiditas di bank 

umum menurun drastis disebabkan oleh adanya perubahan GWM di tahun 2008 

yang intinya menambah rasio GWM sekunder sebesar 2,5%. Total pada tahun 

2008, GWM dalam rupiah mencapai 7,5% (5% GWM primer dan 2,5% GWM 

sekunder). Pada tahun-tahun berikutnya, ekses likuiditas stabil hingga tahun 

2010 walaupun terlihat adanya kecenderungan meningkat namun tidak sebesar 

peningkatan pada tahun 2007. 

Rasio GWM pada tahun 2010 adalah sebesar 8% untuk GWM primer dan 

2,5% untuk GWM sekunder. Peningkatan yang terjadi ada pada GWM primer 

yang sebelumnya ditetapkan hanya sebesar 5%. Selain perubahan pada GWM 

primer dan GWM sekunder, kebijakan ini juga menyertakan penggunaan alat 

kebijakan GWM lainnya yaitu GWM valas dan GWM LDR (Loan to Deposit 

Ratio).  

Sistem GWM LDR sendiri bukanlah hal yang asing bagi perbankan di 

Indonesia. Bank Indonesia juga pernah menggunakan alat kebijakan GWM 

dengan menggunakan LDR sebagai standar yang wajib dicadangkan pada tahun 

2004 dan 2005. Walaupun belum menggunakan nama GWM LDR, namun efek 

penggunaan sistem LDR sudah dirasakan oleh perbankan. Penggunaan nama 

GWM LDR digunakan pada penggunaan kebijakan Bank Indonesia di tahun 2008 

dan 2010 yang. Perbedaan penggunaan GWM LDR di tahun 2008 dan 2010 

adalah pada mekanisme pemberian disinsentif. Penggunaan GWM LDR di tahun 

2010 mensyaratkan adanya disinsentif jika LDR bank dipandang terlalu tinggi. 
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Penggunaan alat kebijakan GWM memiliki beragam keuntungan dan juga 

kerugian yang pada umumnya dirasakan oleh perbankan. Keuntungan yang 

utama lebih digolongkan keuntungan secara makro yaitu penggunaan alat 

kebijakan GWM mempengaruhi semua pihak perbankan yang menjadi bagian 

alat kebijakan tersebut dan juga memiliki kekuatan dalam mengontrol uang yang 

beredar (Mishkin, 2004:405). Hal inilah yang mendasari bank sentral di setiap 

negara untuk menggunakan instrumen kebijakan cadangan minimum pada bank 

sentral. Namun, tidak dapat dielakkan pula bahwa penggunaan alat kebijakan ini 

juga menimbulkan kerugian terutama bagi perbankan sebagai pihak yang 

dikenakan peraturan. Jika keuntungan lebih dirasakan secara makro, untuk 

bentuk kerugian lebih banyak dirasakan secara mikro yaitu perbankan sebagai 

pihak yang dikenai kebijakan. Kerugian-kerugian yang dirasakan berupa biaya 

yang teramat mahal bagi perbankan dan juga permasalahan likuiditas bagi 

perbankan yang memiliki tingkat likuiditas rendah yang disebabkan karena 

kepemilikan excess reserve yang sedikit (Mishkin, 2004:405). Selain itu juga 

GWM sebagai instrumen tidak langsung Bank Indonesia tidak dapat sepenuhnya 

dikendalikan oleh bank sentral (Ascarya, 2005:7). 

Biaya mahal yang dihadapi oleh perbankan terkait dengan tuntutan bank 

sentral yang mengharuskan bank untuk menyimpan sejumlah dananya di bank 

sentral dalam bentuk GWM. Padahal bank sendiri memiliki kewajiban untuk 

memperkaya dirinya melalui pengalokasian dana yang dimilikinya, terutama dana 

yang seharusnya dapat digunakan namun dijadikan cadangan di bank sentral. 

Akibatnya timbul biaya yang disebut biaya kesempatan (opportunity cost). Barro 

(dalam Bental dan Eden, 2002:1598) pun menambahkan bahwa tingginya 

reserve requirements yang dibebankan berkaitan dengan spread yang nantinya 

dihadapi oleh perbankan (borrowing and lending spreads). Hal tersebut nantinya 
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berefek pada berkurangnya intermediasi antara si peminjam dan pemberi dana. 

Terkait dengan adanya persoalan-persoalan tersebut dan juga adanya 

liberalisasi pada sektor keuangan, beberapa bank sentral terutama di negara 

maju mulai meninggalkan penggunaan alat kebijakan GWM tersebut6. 

Penggunaan alat kebijakan GWM juga menyebabkan perbankan mau 

tidak mau harus bersaing dengan lembaga keuangan lain yang tidak dikenai 

kebijakan ini terutama Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB7. Mengingat 

hanya perbankan saja yang dikenai (pada umumnya bank umum), maka daya 

saingnya harus diperkuat. Perlunya manajemen perbankan yang handal adalah 

syarat mutlak untuk memajukan perbankan di tengah kondisi yang disebabkan 

oleh adanya penggunaan alat kebijakan GWM. 

Penggunaan alat kebijakan GWM oleh Bank Indonesia memang ditujukan 

untuk mengatasi ekses likuiditas yang ada di perbankan. Namun harus 

diperhatikan juga bagaimana efeknya terhadap sector riil terutama usaha-usaha 

yang amat bergantung pada kredit perbankan (bank-dependent). Perlu diingat 

bahwa bank adalah lembaga intermediasi sehingga menyuplai dana ke sektor riil 

merupakan kewajiban perbankan. Seperti yang telah dijelaskan Barro (dalam 

Bental dan Eden, 2002:1598) sebelumnya, maka bank harus mampu 

mengalokasikan sumber dananya dengan baik agar dapat memenuhi 

kewajibannya dan juga dapat menggunakan sisa dana yang ada untuk 

memperkaya dirinya. Keputusan Bank Indonesia menggunakan alat kebijakan 

                                                           
6
 Negara-negara yang saat ini tidak menetapkan level reserve requirement (data 2010) 

adalah Australia, Denmark, Inggris, Kanada, Meksiko, Norwegia, Selandia Baru, Swedia, 

dan Timor Leste (Gray 2011 “Central Bank Balances and Reserve Requirements”)  

7
 Indonesia pernah menggunakan kebijakan cadangan minimum dengan 

mengikutsertakan lembaga keuangan bukan bank berdasarkan Paket Kebijaksanaan 27 

Oktober 1988 (Rahardjo, dkk “Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa”) 
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GWM juga harus melihat keputusan yang akan diambil perbankan jika dikenakan 

alat kebijakan tersebut.  

Pentingnya memperhatikan kondisi sektor riil dipengaruhi juga bagaimana 

peran sector riil terhadap perekonomian. Sektor riil merupakan tulang punggung 

suatu negara. Jika efek buruk terjadi pada sektor riil secara otomatis akan 

mempengaruhi output perekonomian (GDP). Namun jika sektor riil terus 

berkembang maka tak ayal pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat 

secara berkelanjutan.   

Hasil temuan King dan Levine (1993) memperkuat anggapan adanya 

hubungan yang erat antara kredit yang disalurkan oleh perbankan dengan 

pertumbuhan perekonomian (growth). Hasil temuan tersebut menunjukkan 

bahwa persentase kredit yang dialokasikan pada sektor swasta memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, jika 

sektor riil mengalami goncangan yang diakibatkan adanya hambatan pada kredit 

yang disalurkan oleh perbankan, maka dapat mempengaruhi kondisi 

perekonomiannya. 

Jika sektor riil mengalami kemajuan dalam pengembangan usahanya, 

maka investasi dalam masyarakat mengalami peningkatan. Jika investasi 

meningkat, maka secara agregat akan tercatat sebagai output pada 

perekonomian negara (GDP). Jika terjadi peningkatan pada output 

perekonomian, hal tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian secara riil 

tumbuh.   

Kredit produktif merupakan salah satu alternatif bagi perbankan untuk 

membantu mengembangkan sektor riil. Penyaluran kredit produktif sangat 

bermanfaat agar masyarakat dapat menggunakan kredit ini untuk kepentingan 
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yang lebih produktif seperti berinvestasi dan tidak hanya digunakan untuk 

konsumsi (pasif). Kredit-kredit yang dikategorikan sebagai kredit produktif adalah 

kredit modal kerja dan kredit investasi. 

Grafik 1.2: Proporsi Kredit Bank Umum (Dalam Miliar Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah, SEMI Bank Indonesia 

Dilihat dari grafik 1.2, kredit produktif dan kredit konsumsi memiliki 

kecenderungan meningkat tiap tahunnya. Total kredit produktif yang disalurkan 

bank umum di tahun 2003 adalah Rp. 232.424 Miliar dan hingga tahun 2010 

kredit produktif yang disalurkan mencapai Rp. 957.736 Miliar. Kredit konsumsi 

sendiri meningkat dari Rp. 109.603 Miliar (tahun 2003) menjadi Rp. 531.428 

Miliar di tahun 2010. 

Bank Indonesia dalam menggunakan alat kebijakannya juga harus 

memperhitungkan dampak yang terjadi di perekonomian riil. Bank Indonesia tidak 

hanya melihat bagaimana efek penggunaan alat kebijakannya terhadap 

perbankan tetapi juga bagaimana efek dari penggunaan alat kebijakan tersebut 

mempengaruhi sektor riil dan output nasional. Fakta yang ada menunjukkan 

bahwa bentuk alokasi investasi pada surat berharga lebih menguntungkan 
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dibandingkan dengan menyalurkan dana ke masyarakat (kredit). Menurut Fama 

(dalam Loungani dan Rush, 1995:512) pemberian pinjaman kepada sektor riil 

memiliki kecenderungan berbiaya tinggi dibandingkan dengan berinvestasi pada 

sektor lain seperti commercial paper. Di Indonesia, hal ini dapat dicontohkan 

dengan kepemilikan SBI dan SUN.  

Penelitian yang dilakukan oleh Loungani dan Rush (1995) mendapatkan 

temuan bahwa jika terjadi kenaikan pada reserve requirement (di Indonesia 

disebut GWM) akan menurunkan investasi secara agregat, output perekonomian 

(GNP riil), dan kredit C&I (commercial and industrial) yang disalurkan oleh 

perbankan. Berdasarkan pada penelitian tersebut, adanya kenaikan GWM 

memberikan pengaruh berkebalikan dengan apa yang diharapkan. Jika dilihat 

dari tren yang ada dari tahun 2003-2010, rasio GWM yang ditentukan oleh Bank 

Indonesia tidak pernah menunjukkan penurunan. Hal ini memberikan keraguan 

atas penggunaan alat kebijakan yang dilakukan jika alasannya ditekankan untuk 

lebih meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor riil apalagi bagi sektor riil 

dalam skala kecil yang pada dasarnya tidak memiliki sumber tambahan modal 

lainnya selain kredit perbankan (bank-dependent), hal ini akan menjadi beban 

berat bagi sektor riil untuk mengembangkan usaha (Loungani dan Rush, 

1995:513). 

Anggapan tersebut ditambahkan juga oleh Hersugondo (2006:27) bahwa 

jika terjadi kenaikan pada GWM maka mendorong perbankan untuk melakukan 

repricing terhadap dana yang disalurkan dalam bentuk menaikkan suku bunga 

pinjaman. Efek terusannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

mengakibatkan sektor riil kesulitan untuk meminjam dana di perbankan. Lebih-

lebih bagi sektor usaha yang amat bergantung pada kredit perbankan bisa 



11 

 

 

dipastikan akan mendapatkan efek tidak langsung dari adanya kebijakan Bank 

Indonesia. 

Namun, Ardini (2007) memberikan penilaian berbeda terhadap temuan-

temuan tersebut. Dari hasil penelitiannya, ditemukan bahwa GWM berpengaruh 

positif terhadap jumlah kredit investasi yang ditawarkan oleh bank umum. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa penggunaan alat kebijakan GWM sebenarnya tidak 

memberikan efek yang negatif terhadap pemberian kredit ke sektor riil. Sehingga 

jika ditelusuri lebih lanjut, penggunaan kebijakan GWM malah memberikan efek 

positif terhadap output perekonomian melalui pemberian kredit sebagai motor 

penggerak sector riil.  

Ditambahkan pula dalam Gunadi, Imam, dkk (2009) bahwa penggunaan 

GWM terutama ketika ditambahkannya tingkat LDR dalam menentukan rasio 

GWM malah meningkatkan kredit yang disalurkan oleh perbankan.  Secara 

otomatis, ketika jumlah kredit yang disalurkan meningkat maka dapat 

mengurangi ekses likuiditas yang ada di perbankan.  

Penelitian empiris pendukung yang dijadikan dasar dari penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Loungani dan Rush (1995) yang melihat 

efek perubahan reserve requirement terhadap penyaluran kredit dan output 

perekonomian dan penelitian Ardini (2007) yang melihat adanya hubungan positif 

antara GWM dengan kredit investasi perbankan. Juga, penelitian Gunadi, Imam 

dkk (2009) yang mengevaluasi keputusan perbankan di Indonesia ketika terjadi 

regulasi GWM dengan tambahan LDR. Selain itu, penelitian Romauli, Pamela 

(2009) yang dengan analisis kualitatifnya melihat peranan GWM dari sudut 

pandang hukum perbankan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat 

lebih diperjelas efek dari penggunaan kebijakan GWM terhadap penyaluran 
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kredit perbankan terutama kredit produktifnya dan GDP sebagai indikator 

pertumbuhan ekonomi nasional. 

1.2. Rumusan Masalah 
 

 Bank Indonesia memiliki alat kebijakan tidak langsung yang dinamakan 

GWM. Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk merubah rasio GWM 

seringkali dihubungkan dengan pengontrolan ekses likuiditas perbankan. Dengan 

adanya penyaluran kredit terutama kredit produktif perbankan maka dapat 

digunakan oleh sektor riil untuk mengembangkan investasinya sehingga pada 

akhirnya berpengaruh pada output perekonomian yang ditandai dengan GDP. 

Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, memang ditemukan pengaruh antara 

perubahan GWM dengan kredit yang disalurkan perbankan dan juga output 

perekonomian baik pengaruh yang negatif maupun pengaruh yang positif. 

Temuan tersebut dapat dijadikan acuan untuk melangkah pada pembahasan 

seterusnya. Selain itu, pada umumnya efek suatu kebijakan yang dibuat oleh 

otoritas yang ada tidak secara langsung berdampak pada output perekonomian 

sehingga berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini yaitu: 

1. bagaimana efek dari perubahan GWM terhadap kredit produktif bank umum?  

2. bagaimana efek dari perubahan GWM terhadap GDP? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Merunut dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. mengetahui efek dari perubahan GWM terhadap kredit produktif bank umum 

2. mengetahui efek dari perubahan GWM terhadap GDP 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan 

mengenai kebijakan moneter terutama yang berkaitan dengan penggunaan 

alat kebijakan GWM, 

2. bagi peneliti, sebagai sumber tambahan dalam mengembangkan penelitian 

lebih lanjut dan juga sebagai dasar dalam melakukan penelitian tentang 

ekonomi moneter, 

3. hasil akhir dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan 

bagi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter khususnya yang 

ada kaitannya dengan penggunaan alat kebijakan GWM.  


