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ABSTRACT 

 

Since July 2005 Bank Indonesia has been implementing the Inflation Targeting 

Framework (ITF), the monetary policy framework that directly addressed to achieve 

the inflation target or to target inflation as the main goal and the nominal anchor for 

monetary policy. In the application of the ITF, the interest rate is used as the BI rate 

signal monetary policy response and the target of monetary operations. BI Rate level 

changes is a response to Bank Indonesia's monetary policy to direct inflation forecast 

to remain within the inflation target that has been set. 

The purpose of this study is to analyze the correlation between BI Rate to bank loans 

through interest rate which applied in bank in general. This research process used 

secondary data of Indonesian Bank Statistics from Bank Indonesia in the period of 

July 2005 – January 2009, and used literatures related to the research. The analysis 

technique used for the examination of this research is correlation analysis using 

classic assumption and hypothesizing test. 

Keyword: BI Rate, Bank Loans, Inflation Targeting Framework (ITF), Simple 

Regression Linier 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun sekitar tahun 1997, menyebabkan 

bergejolaknya kestabilan perekonomian di Indonesia, salah satunya terjadi 

peningkatan dollar secara tajam sampai pada kisaran IDR/USD 17,000,- dan tingkat 

inflasi yang mencapai kisaran 80%. Krisis ekonomi ini, menuntut pemerintah 

Indonesia dan Bank Indonesia membuat kebijakan untuk menstabilkan kembali 

keadaan di Indonesia. Untuk tetap berada di tengah-tengah industri perbankan, 

manajemen bank diminta dengan segala kemampuan yang ada padanya agar 

meningkatkan efisiensi dan memperkokoh daya saing serta menjaga kesehatan bank 

dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang perbankan. 

Kinerja dan pengambilan keputusan manajemen bank tersebut, sangatlah dipengaruhi 

oleh kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah dengan koordinasi bank sentral 

Indonesia, yaitu Bank Indonesia.  

Tujuan dari Bank Indonesia
1
 adalah untuk  mencapai dan memelihara kestabilan 

nilai rupiah, yaitu kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah. Pada dasarnya, 

                                                           
1
 Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU 

No. 3 Tahun 2004 
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kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian 

integral dari kebijakan ekonomi makro dan berpengaruh besar terhadap berbagai 

aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan masyarakat. 

Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

moneter tersebut, Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh untuk menetapkan 

sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan untuk 

melakukan pengendalian moneter dengan berbagai instrumen kebijakan moneter. 

Guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, sejak Juli 2005 Bank Indonesia 

mengimplementasikan Inflation Targeting Framework (ITF), yaitu kerangka kerja 

kebijakan moneter yang secara langsung ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi 

atau menjadikan sasaran inflasi sebagai tujuan utama dan jangkar nominal kebijakan 

moneter. Dalam penerapan ITF, suku bunga BI Rate digunakan sebagai sinyal 

(stance) respon kebijakan moneter dan sasaran operasi moneter. 

Instrumen kebijakan moneter tersebut diharapkan agar bank sebagai lembaga 

intermediaries, dapat membantu menstabilkan keadaan ekonomi di Indonesia. Produk 

yang paling popular dan menjadi salah satu sumber terbesar bank adalah kredit. 

Kebijakan moneter yang diberlakukan dapat mempengaruhi kredit yang diberikan 

oleh bank secara tidak langsung. Kredit juga merupakan salah satu variabel yang 

sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan aliran money supply yang ada di 

Indonesia. Karena tujuan kebijakan moneter sendiri adalah untuk mempengaruhi 

aliran keuangan yang ada di Indonesia, maka jumlah kredit yang dialirkan dapat 
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menjadi salah satu variable untuk melihat keefektifitasan kebijakan moneter yang 

diberlakukan.  

Dalam prakteknya, kebijakan BI Rate ini tidak langsung mempengaruhi aliran 

jumlah kredit yang beredar di masyarakat. Kebijakan BI Rate menjadi salah satu 

patokan bank dalam menentukan suku bunga. Dari suku bunga inilah nantinya yang 

akan mempengaruhi jumlah kredit yang beredar di masyarakat dan pada akhirnya 

mempengaruhi inflasi. Namun untuk mencapai sasaran akhir tersebut tidaklah instant, 

ada tenggang waktu untuk mencapai sasaran akhir tersebut. 

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan, salah satunya penelitian yang 

dilakukan oleh Aziz dan Thorbecke (2002) yang berjudul “Macroeconomic shocks 

and Bank Lending in Indonesia”. Di dalam penelitian ini, Aziz dan Thorbecke 

meneliti pengaruh tingkat suku bunga (SBI) terhadap jumlah kredit yang disalurkan 

oleh bank domestik dan bank asing. Hasilnya, tingkat SBI mempunyai hubungan 

negatif dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank domestik, namun tidak 

terlalu berpengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh bank asing. 

Pada penelitian yang berjudul “Determinan tingkat suku bunga pinjaman di 

Indonesia tahun 1983-2002” yang dilakukan oleh Taufik Kurniawan memperoleh 

kesimpulan bahwa jika tingkat suku bunga (SBI) naik sebesar 1%, akan 

mempengaruhi tingkat bunga pinjaman sebesar 0.566587%. Hal ini sesuai dengan 
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teori bahwa kecenderungan tingginya suku bunga SBI akan diikuti naiknya tingkat 

bunga simpanan dan secara otomatis akan meningkatkan bunga pinjaman.  

Penelitian yang dilakukan oleh Chaikal Nuryakin dan Perry Warjiyo tahun 2005 

(Perilaku penawaran kredit bank di Indonesia kasus pasar oligopoli periode Januari 

2003-Juli 2005). Dari model simple regression, didapatkan hasil jika SBI Rate naik 

sebesar 1%, maka dapat mempengaruhi tingkat suku bunga bank komersial sebesar 

1.228% dan tingkat pinjaman sebesar 0.359%. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa suku bunga SBI secara signifikan dan negatif mempengaruhi 

penawaran kredit. Chaikal Nuryakin dan Perry Warjiyo juga menyimpulkan suku 

bunga SBI merupakan instrumen yang efektif sebagai kebijakan moneter. Namun 

dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa masih terdapat indikasi bank masih 

enggan untuk menyediakan kredit ke sektor riil yang berarti sistem intermediasi 

perbankan masih belum optimal. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin mengetahui pengaruh kebijakan BI 

Rate terhadap tingkat pemberian pinjaman bank umum, mengingat pentingnya 

variable kredit terhadap aliran jumlah uang beredar di Indonesia. Penelitian ini 

berisikan hipotesis untuk kasus yang terjadi di Indonesia mulai dari ditetapkannya BI 

Rate yaitu bulan Juli 2005 hingga Januari 2009. Penelitian ini akan membandingkan 

data-data, yaitu: (1) kebijakan BI Rate yang ditetapkan Bank Indonesia dari Juli 2005 

sampai Januari 2009, (2) Data pemberian pinjaman (kredit) di Indonesia dari Juli 
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2005 sampai Januari 2009, (3) Data giro, deposito, tabungan (dana pihak ketiga) dari 

Juli 2005 hingga Januari 2009. 

1.2. Batasan Masalah 

Penelitian ini lebih memfokuskan untuk melihat pengaruh BI Rate terhadap 

pemberian kredit bank umum yang dilihat melalui pengaruh BI Rate terhadap rata-

rata tingkat bunga dana pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai biaya dari 

bank umum tersebut. Setelah itu dilihat juga pengaruh rata-rata tingkat bunga dana 

pihak ketiga terhadap rata-rata tingkat bunga pinjaman.  

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pengaruh 

kebijakan BI Rate terhadap pemberian pinjaman oleh bank di Indonesia. Oleh karena 

itu, pertanyaan penelitian akan meliputi: 

1. Apakah kebijakan BI Rate mempengaruhi rata-rata pertumbuhan pinjaman 

yang disalurkan ke masyarakat oleh Bank Umum? 

2. Apakah kebijakan BI Rate mempengaruhi rata-rata tingkat bunga dana pihak 

ketiga (DPK) bank umum? 

3. Apakah kebijakan BI Rate mempengaruhi rata-rata tingkat bunga giro, 

deposito dan tabungan bank umum? 

4. Apakah rata-rata tingkat bunga giro, deposito, dan tabungan (dana pihak 

ketiga) akan mempengaruhi rata-rata tingkat bunga pinjaman bank umum? 
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5. Apakah rata-rata tingkat bunga pinjaman bank umum akan mempengaruhi 

pertumbuhan pinjaman bank umum? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisa apakah kebijakan BI Rate mempengaruhi rata-rata 

pertumbuhan kredit yang disalurkan ke masyarakat oleh Bank Umum 

2. Untuk mengetahui apakah kebijakan BI Rate mempengaruhi rata-rata tingkat 

bunga dana pihak ketiga bank umum 

3. Untuk mengetahui apakah kebijakan BI Rate mempengaruhi rata-rata tingkat 

bunga giro, deposito, dan tabungan bank umum 

4. Untuk mengetahui apakah rata-rata tingkat bunga giro, deposito dan tabungan 

(dana pihak ketiga) bank umum mempengaruhi tingkat bunga pinjaman bank 

umum. 

5. Untuk mengetahui apakah rata-rata tingkat bunga pinjaman akan 

mempegaruhi pertumbuhan kredit yand disalurkan ke masyarakat oleh Bank 

Umum 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kebijakan BI Rate 

2. Memberikan pemaparan tentang pengaruh BI Rate dalam rangka mencapai 

tujuan moneter  
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3. Mengetahui dampak kebijakan BI Rate terhadap pemberian pinjaman yang 

diberikan oleh bank umum 

1.6. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I 

Berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan sistematika penyusunan laporan 

2. BAB II 

Bab ini berisikan landasan teori, teori tentang BI Rate dan Inflation Targeting 

Framework, pengertian dan kegiatan bank, tugas dan wewenang Bank 

Indonesia, teori tentang suku bunga dan faktor yang mempengaruhi, teori 

tentang kredit, permintaan dan penawaran kredit, faktor yang mempengaruhi 

suku bunga kredit, cara perhitungan tingkat suku bunga, fungsi serta 

mekanisme transmisi kebijakan moneter dan penelitian-penelitian terdahulu 

yang berkaitan. 

3. BAB III 

Berisikan metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, 

metode pengumpulan danta dan metode analisa data 

4. BAB IV 

Berisikan hasil dari analisa yang dilakukan disertakan pembahasan dari hasil 

analisa tersebut. 

5. BAB V 
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Berisikan hasil kesimpulan, keterbatasan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1. Bank Indonesia 

Sejarah berdirinya Bank Indonesia didasarkan pada Undang-undang Bank 

Indonesia atau UU No.11 tahun 1953, yakni setelah delapan tahun Indonesia 

merdeka. Bank Indonesia merupakan hasil nasionalisasi dari De Javasche Bank, 

sebuah bank  Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas pemerintah Belanda 

sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. De Javasche Bank didirikan pada tahun 

1828, selain sebagai bank sirkulasi juga melakukan kegiatan komersial.  

De Javasche Bank menjadi bank sentral di Indonesia merupakan salah satu hasil 

dari Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Namun, 

sebagai Bank Sentral, saat itu De Javasche Bank tetap melakukan kegiatan komersial. 

Melalui UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, peran Bank Indonesia diubah 

dan didudukkan secara murni sebagai Bank Sentral. Artinya, Bank Indonesia sudah 

tidak lagi melakukan kegiatan komersial. 

Penetapan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu pemerintah, 

ternyata membukan peluang terjadinya campur tangan dari pihak luar yang 

menyebabkan beberapa kebijakan yang diambil menjadi tidak efektif. Oleh sebab itu, 
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pada tanggal 17 Mei 2000, Undang-undang No. 23 tahun 1999 ditetapkan sebagai 

pengganti Undang-undang No.13 tahun 1968, yang isinya memberikan status dan 

kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dan bebas dari 

campur tangan berbagai pihak luar termasuk pemerintah. 

Selain sebagai lembaga negara yang independen, berdasarkan Undang-Undang 

Bank Indonesia, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Oleh karena itu, 

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Bank 

Indonesia juga berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi yang 

mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan batas kewenangannya dan 

bertindak atas namanya sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. 

2.1.1. Visi dan misi Bank Indonesia
2
 adalah sebagai berikut: 

a. Visi Bank Indonesia 

“Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel secara nasional maupun 

internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta 

pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.” 

b. Misi Bank Indonesia 

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pemeliharaan 

kestabilan moneter dan pengambangan stabilitas sistem keuangan untuk 

pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.” 

2.1.2. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia
3
 

                                                           
2
 Laporan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia tahun 2007 
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a. Tujuan Bank Indonesia 

Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah yang dimaksud mencakup 

baik aspek kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin 

dari perkembangan laju inflasi maupun aspek kestabilan terhadap mata uang 

negara lain yang tercermin dariperkembangan nilai kurs Rupiah terhadap mata 

uang negara lain. 

b. Tugas pokok Bank Indonesia 

Bank Indonesia melaksanakan tiga tugas pokok yang juga dikenal sebagai tiga 

pilar utama Bank Indonesia, yakni: 

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

Bank Indonesia diberi wewenang penuh untuk menetapkan sasaran-

sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan 

melakukan pengandalian moneter melalui berbagai instrumen. 

Selain melalui cara konvensional, pengendalian moneter juga 

dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. 

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 

                                                                                                                                                                      
3
 Berdasarkan Undang-Undang no.23 tentang Bank Indonesia 
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Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 

Bank Indonesia mempunyai wewenang
4
 yaitu: 

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas 

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran 

b. Bank Indonesia menyelenggarakan sistem pembayaran dan dapat 

memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakan jasa sistem 

pembayaran. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk mengatur 

sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antarbank, serta 

menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran 

antarbank. 

c. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk 

menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Bank Indonesia 

mempunyai wewenang untuk mewajibkan penyelenggara jasa sistem 

pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan mereka. 

d. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Ada dua jenis alat 

pembayaran, yaitu tunai (menggunakan uang kartal) dan non-tunai 

berbasi warkat, seperti cek, bilyet giro, dan berbasis elektronis seperti 

kartu kredit dan ATM. Kewenangan Bank Indonesia dalam 

menetapkan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan, 

                                                           
4
 Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b Undang-Undang Bank Indonesia 
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mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang Rupiah, termasuk 

macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal 

berlakunya. Untuk nontunai, Bank Indonesia berwenang untuk 

menetapkan bentuk, keabsahan, dan keamanan penggunaan dalam 

berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. 

3. Mengatur dan mengawasi Bank Umum 

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menetapkan 

peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas  kelembagaan dan 

kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan Bank dan 

mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan
5
. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia berupaya untuk 

menjalankan pengaturan dan pengawasan yang efektif dalam rangka 

menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 

a. Pengaturan Bank 

Bank Indonesia menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur 

keberadaan dan seluruh kegiatan operasional bank. Pengaturan 

tersebut didasarkan kepada prudential banking regulation ‘prinsip-

                                                           
5
 Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia 
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prinsip kehati-hatian’. Berbagai ketentuan diterbitkan selain untuk 

keperluan pengawasan oleh otoritas pengawas, juga agar pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan bank dapat memperoleh informasi yang 

diperlukan. 

b. Pengawasan Bank 

Dengan adanya pengaturan tentang kehati-hatian di bidang perbankan, 

tugas pengawas bank pada prinsipnya memantau dan memeriksa 

apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakan kegiatan 

usahanya sesuai dengan ketentuan. Pengawasan bank yang dilakukan 

BI mengkombinasikan pengawasan off site ’tidak langsung’ dan on 

site ’langsung’. 

2.2. Kebijakan Moneter Bank Indonesia 

Menurut Wikipedia kebijakan moneter adalah  

“Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara 

berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.” 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha 

mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang baik 

ekspansif atau kontraktif, agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja 

penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. 
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Menurut Aulia Pohan
6
 ada tiga hal yang biasanya dibahas dalam kebijakan 

moneter, yaitu: 

1. Target kebijakan moneter 

Target kebijakan moneter adalah variabel-variabel yang ingin dicapai dari 

sebuah kebijakan moneter. Target kebijakan moneter sendiri umumnya juga 

merupakan target dari kebijakan ekonomi. 

Target akhir dari kebijakan moneter tidak sama dari satu negara dengan 

negara lainnya, maupun dari satu waktu ke waktu lainnya. Target kebijakan 

moneter bersifat dinamis, selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian 

suatu negara pada saat itu. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan empat 

hal yang menjadi target utama dari kebijakan moneter, yaitu: 

a. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan  

b. Kesempatan kerja 

c. Kestabilan harga, dan  

d. Keseimbangan neraca pembayaran 

2. Indikator kebijakan moneter 

                                                           
6
 Dalam buku Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia (2008) 
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Indikator ini penting untuk mengukur sejauh mana target bisa tercapai atau 

tidak. Indikator menjadi target antara dari sebuah target akhir kebijakan 

moneter. Dengan menggunakan piranti moneter, otoritas moneter berupaya 

mengendalikan sasaran antara agar perkembangannya dapat mendukung 

pencapaian sasaran akhir yang diinginkan. 

Indikator kebijakan moneter ini umumnya dua hal, yakni suku bunga dan atau 

uang beredar. Dengan demikian, kedua variabel moneter tersebut mempunyai 

dua fungsi, yaitu sebagai sasaran menengah dan indikator. Dalam perumusan 

kebijakan moneter, kedua variabel tersebut digunakan sebagai sasaran antara 

karena merupakan variabel yang akan dicapai terlebih dahulu agar sasaran 

kebijakan moneter dapat dicapai, sedangkan dalam pelaksanaannya kedua 

variabel tersebut bertindak sebagai indikator karena memberi petunjuk tentang 

arah perkembangan moneter. 

a. Tingkat suku bunga 

Kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran 

antara akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk 

mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan 

kenaikan/penurunan melampaui angka yang ditetapkan, bank sentral 

akan segera melakukan ekspansi/kontraksi moneter agar suku bunga 

turun/naik sampai pada tingkat yang ditetapkan. 
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b. Uang beredar (monetary aggregate) 

Kebijakan moneter yang menggunakan uang beradar sebagai sasaran 

menengah mempunyai dampak positif berupa tingkat harga yang 

stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter, yaitu 

melebihi atau kurang dan jumlah yang ditetapkan, bank sentral akan 

melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga 

besaran moneter akan tetap pada suatu jumlah yang ditetapkan. 

Namun, pemilihan uang beredar sebagai sasaran menengah 

memungkinkan terjadinya gejolak suku bunga yang disebabkan oleh 

gejolak permintaan yang tidak dapat diimbangi oleh penawaran uang. 

Besaran ini juga lazim desebut dengan jumlah uang beredar. 

3. Instrumen Kebijakan Moneter 

Untuk dapat mengontrol indikator, baik tingkat suku bunga maupun uang 

beredar, bank sentral perlu melakukan intervensi dengan menggunakan 

instrumen-instrumen yang dimiliki. Secara umum, instrumen yang biasa 

digunakan dikelompokkan menjadi bagian, yaitu instrumen langsung dan 

instrumen tidak langsung
7
 

a. Instrumen langsung 

                                                           
7
 Ascarya (2002) dalam buku Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter, Buku seri kebanksentralan 

No.3. 
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Adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung 

mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral.  

Yang terdapat dalam instrumen langsung kebijakan moneter antara 

lain: 

i. Penetapan suku bunga 

Penetapan suku bunga merupakan salah satu instrumen 

langsung bank sentral dengan cara menetapkan tingkat suku 

bunga baik suku bunga simpanan maupun suku bunga 

pinjaman, baik secara ekspansi maupun kontraksi moneter 

yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perekonomian. 

ii. Pagu Kredit 

Pagu kredit merupakan instrumen langsung berupa penetapan 

besaran maksimum kredit perbankan yang dapat disalurkan. 

Dengan pembatasan jumlah maksimum kredit yang disalurkan, 

diharapkan uang beredar dapat dikendalikan. Jumlah pagu 

kredit dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan 

perekonomian. 

iii. Rasio likuidiqas (Statutory Liquidity Ratios) 
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Rasio likuiditas merupakan instrumen yang digunakan bank 

sentral dengan mewajibkan bank-bank selain untuk 

memelihara cadangan tertentu, juga memelihara surat berharga 

tertentu atau mata uang tertentu dengan proporsi yang 

ditetapkan. Biasanya, langkah ini dilakukan untuk membiayai 

anggaran pemerintah melalui surat berharga. Dengan rasio 

likuiditas, secara otomatis bank-bank wajib menyimpan surat 

berharga sebagai cadangan. 

iv. Kredit Langsung (‘Directed,’Selected, prioritas, dan yang 

sejenisnya 

Kredit langsung merupakan instrumen berupa penyaluran 

kredit secara langsung (atau melalui agen pemerintah) kepada 

sektor, program, proyek dan atau kegiatan tertentu. Biasanya 

kredit langsung ini diberikan kepada sektor yang sedang 

digalakkan oleh pemerintah, namun belum cukup menarik bagi 

sektor swasta. Namun, dikarenakan penggunaan instrumen ini 

cukup mahal dan dianggap tidak efektif, maka kini instrumen 

ini tidak lagi digunakan. 
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v. Kuota Rediskonto
8
 

Bank sentral dapat menetapkan kuota untuk rediskonto. Pada 

dasarnya kuota rediskonto merupakan instrumen langsung 

yang mirip dengan kredit langsung (namun dijamin dengan 

surat berharga pasar uang) melalui kuota untuk memberikan 

insentif pengembangan sektor tertentu. 

vi. Instrumen Lain 

Selain instrumen-instrumen yang telah disebutkan sebelumnya, 

terdapat instrumen langsung yang tercatat pernah ditempuh 

oleh pemerintah Indonesia. Instrumen-instrumen ini antara 

lain: 

1. Pengguntingan Uang. Cara ini ditempuh untuk 

mengurangi uang beredar pada tahun 1950 atau dikenal 

juga dengan nama “Gunting Syarifudin”. Dengan 

pengguntingan uang, nilai pecahan uang yang terkena 

peraturan ini akan berkurang sejumlah persentase 

tertentu (misalnya berkurang sebanyak 50%) sedangkan 

sisanya diganti dengan surat berharga pemerintah 

                                                           
8
 Rediskonto adalah penjualan kembali surat-surat berharga yang belum jatuh waktu kepada pihak 

lain dengan suku bunga rediskonto yang pada umumnya berbeda dengan suku bunga diskonto 

awalnya. Untuk memberikan insentif, suku bunganya ditetapkan di bawah suku bunga pasar. 
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jangka panjang. Dari pengguntingan uang ini, uang 

beredar berkurang langsung sebesar persentase yang 

diganti dengan surat berharga. 

2. Pembersihan Uang (Monetary Purge). Sedikit berbeda 

dengan pengguntingan uang, nilai uang diturunkan 

sebesar persentase tertentu tanpa ada penggantian untuk 

jumlah yang diturunkan. Jumlah penurunan nilai mata 

uang ini bervariasi, dan pernah dipakai empat kali, 

yaitu pada tahun1946, 1949, 1959 dan 1965 yang nilai 

penurunan nilai mata uangnya bervariasi. Efek yang 

dihasilkan oleh pembersihan uang sama dengan 

pengguntingan uang, itu penurunan jumlah uang 

beredar. 

3. Penetapan Uang Muka Impor. Ketetapan ini berlaku 

bagi para importir yang akan melakukan transaksi 

pembelian dari luar negeri. Dengan ketetapan ini para 

importir diwajibkan untuk membayar sejumlah 

persentase tertentu sebagai uang muka untuk 

mengimpor barang yang mereka perlukan dari luar 

negeri. Oleh karena importir harus menyerahkan uang 
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muka lebih dulu, uang beredar dapat dikendalikan dari 

sisi impor oleh bank sentral. 

Dari berberapa instrumen langsung tersebut, tercatat bahwa beberapa 

diantaranya pernah dilakukan oleh otoritas moneter Indonesia pada era 

prakrisis. Namun, hampir semua instrumen langsung tersebut kini 

sudah tidak banya diterapkan lagi, dikarenakan dianggap 

efektivitasnya yang berkurang. 

b. Instrumen tidak langsung 

Adalah instrumen yang tidak secara langsung dapat mempengaruhi 

sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Instrumen tidak 

langsung terdapat beberapa jenis, antara lain: 

i. Cadangan Wajib Minimum (CWM) 

Adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank 

untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid (reserve) sebesar 

persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil 

persentase tersebut, semakin besar kemampuan bank 

memanfaatkan reserve-nya untuk memberikan pinjaman dalam 

jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, semakin besar 

persentasenya, semakin berkurang kemampuan bank untuk 
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memberikan pinjaman. Cadangan ini bisa dijaga dalam bentuk 

kas atau dalam bentuk rekening giro di bank sentral. 

1. Cadangan Primer (Primary Reserves). Merupakan 

cadangan wajib minimum. 

2. Cadangan Sekunder (Secondary Reserves). Lebih 

merupakan tambahan cadangan wajib minimum, 

biasanya terdiri atas surat-surat berharga. 

Termasuk instrumen tidak langsung karena besaran cadangan 

akan mengurangi kemampuan bank-bank dalam menyalurkan 

kredit. 

ii. Fasilitas Diskonto 

Fasilitas diskonto atau discount rate policy adalah kebijakan 

moneter melalui pengaturan tingkat suku bunga pemberian 

kredit bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-

surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan sesuai 

dengan arah kebijakan moneter yang dikehendaki. Apabila 

bank sentral menetapkan tingkat diskonto lebih tinggi, bank-

bank akan mengurangi permintaan kredit dari bank sentral 

yang nantinya akan mengurangi kemampuan bank-bank 

memberikan pinjaman sehingga jumlah uang beredar menurun. 
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Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan tingkat diskonto, 

bank-bank akan meningkatkan permintaan kredit dari bank 

sentral yang akan meningkatkan kemampuan bank-bank 

memberikan pinjaman sehingga jumlah uang beredar 

meningkat. 

iii. Fasilitas Rediskonto 

Fasilitas rediskonto adalah instrumen tidak langsung yang 

mirip dengan fasilitas diskonto dalam bentuk fasilitas pinjaman 

jangka pendek, namun jaminan yang dijaminkan oleh bank 

kepada bank sentral merupakan surat berharga pasar uang, 

bukan surat berharga bank sentral. Jaminan ini merupakan 

ketentuan bank sentral dalam menetapkan tingkat rediskonto 

surat-surat berharga pasar uang (SBPU) yang dapat digunakan 

dan dirediskontokan (dibeli kembali) oleh bank sentral. 

iv. Operasi Pasar Terbuka 

Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan bank sentral 

melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek dalam 

rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka 

pendek.  

1. Lelang Surat Berharga Bank Sentral di pasar primer 
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Lelang surat berharga bank sentral merupakan salah 

satu instrumen operasional yang digunakan dalam OPT. 

Lelang ini dilakukan di pasar primer karena bank 

sentral sebagai penerbit menjual langsung ke pasar. 

2. Lelang Surat Berharga Pemerintah di Pasar Primer 

Lelang surat berharga pemerintah merupakan salah satu 

instrumen yang digunakan dalam OPT seperti lelang 

surat berharga bank sentral. Perbedaannya adalah 

penerbitnya adalah pemerintah, bukan bank sentral. 

Seperti lelang surat berharga bank sentral, lelang surat 

berharga pemerintah ini dilakukan di pasar primer 

karena pemerintah sebagai penerbit menjual langsung 

ke pasar. 

3. Operasi Pasar Sekunder 

Di pasar sekunder dapat dilakukan jual-beli surat-surat 

berharga secara outright atau repo (repurchase 

agreement). Hal ini hanya akan dapat terlaksana apabila 

pasar sekunder telah berkembang baik sehingga operasi 

ini banyak digunakan di sebagian besar negara maju 

yang pasar sekundernya sudah sedemikian maju, likuid, 
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dan surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan 

tersedia dalam jumlah yang memadai. 

v. Fasilitas Simpanan Bank Sentral 

Simpanan bank sentral merupakan simpanan bank-bank pada 

bank sentral untuk jangka waktu yang sangat pendek. 

Simpanan ini bersifat sangat pendek, misalnya satu hari, untuk 

menampung kelebihan likuiditas pada hari itu. Atas simpanan 

itu, bank menerima bunga yang biasanya di bawah tingkat 

bunga pasar. Bank Indonesia telah menggunakan fasilitas ini 

sejak krisis tahun 1997/98, yang dinamakan Fasilitas Simpanan 

Bank Indonesia (FASBI). 

vi. Intervensi Valuta Asing 

Intervensi valuta asing memiliki pola hampir sama dengan 

OPT. Bank sentral melakukan jual beli valuta asing dengan 

mata uang sendiri. Dalam prakteknya, intervensi valuta asing 

ini banyak dilakukan untuk upaya stabilisasi atau smoothing 

pergerakan nilai tukar mata uang sendiri. 

vii. Fasilitas Overdraft 
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Fasilitas Overdraft merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

bank sentral dalam membantu bank-bank yang mengalami 

kesulitan likuiditas jangka sangat pendek dengan memberikan 

pinjaman jangka pendek.  

viii. Simpanan Sektor Pemerintah 

Simpanan sektor pemerintah merupakan simpanan pemerintah 

yang dapat dipindahkan misalnya dari bank umum ke bank 

sentral atau sebaliknya. Langkah ini secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, ketika 

jumlah uang beredar terlalu banyak akan dilakukan realokasi 

simpanan pemerintah di bank umum ke bank sentral. 

ix. Lelang Kredit 

Lelang kredit merupakan instrumen sementara yang 

dipergunakan dalam masa awal transisi ke penggunaan 

instrumen tidak langsung untuk mengubah dari pemberian 

kredit langsung ke alokasi pasar. 

x. Imbauan (Moral Suasion) 

Bank sentral atau otoritas moneter memberikan impauan 

kepada perbankan untuk melakukan langkah tertentu yang 
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dibutuhkan. Namun, efektivitas imbauan ini sangat tergantung 

pada kredibilitas bank sentral. Misalnya, bank sentral 

mengimbau agar bank-bank utama untuk menurunkan suku 

bunga pinjaman dan simpanan agar semua bank mengikuti 

langkah bank-bank utama tersebut. Secara tidak langsung, 

sistem perbankan/keuangan akan terpengaruh secara 

keseluruhan.  

xi. Instrumen Lain 

Surat berharga yang dijual oleh bank sentral pada umumnya 

berdasarkan suku bunga (interest based). Namun, dengan 

berkembangnya perbankan syariah, bank sentral juga dapat 

menjual surat berharga yang berdasarkan hukum syariah. Salah 

satunya adalah surat berharga wadiah bank sentral. 

2.2.1. Kerangka Kebijakan Moneter 

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teori yang mendasarkan pada 

berbagai channels dalam transmisi moneter yang diyakini di dalam ekonomi yang 

bersangkutan
9
: 
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1. Monetary targeting: mendasarkan pada pengendalian uang beredar sebagai 

intermediate target dan uang primer sebagai sasaran operasional untuk 

mencapai sasaran akhir, dengan berdasar kestabilan permintaan uang. 

2. Exchange Rate targeting: mendasarkan pada pengendalian nilai tukar sebagai 

intermediate target untuk mencapai sasaran akhir yaitu inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi 

3. Inflation targeting: memfokuskan sasaran akhir pada target inflasi yang 

diumumkan. Untuk intermediate targetnya  menggunakan inflation forecast 

yang mendasarkan pada semua channel transmisi moneter. Biasanya 

dikombinasikan dengan suku bunga untuk penentuan operating targetnya 

4. Implicit nominal anchor (no anchor): tidak menetapkan sasaran akhir dan 

intermediate tertentu. Tergantung penilaian dan keyakinan boards of 

governor. Untuk operating target biasanya menggunakan suku bunga 

Untuk anchor mana yang paling tepat digunakan, bergantung pada kondisi 

ekonomi dan moneter negara yang bersangkutan. Bahkan setiap negara bisa berubah-

ubah dalam menentukan anchor yang diterapkan. 

2.2.2. Kebijakan Base Money 

Kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia sebelum Juli 2005 mengacu kepada 

target uang primer. Kerangka tersebut cukup efektif untuk menyerap kembali 
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kelebihan likuiditas di perbankan yang merupakan dampak dari bantuan likuiditas 

Bank Indonesia, sebagai konsekuensi fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last 

resort. Dalam perkembangannya, peran suku bunga pada mekanisme transmisi 

kebijakan moneter menjadi semakin penting dibandingkan dengan uang primer, 

terutama dalam mempengaruhi variabel ekonomi makro terutama inflasi. Hal ini 

disebabkan oleh ketidakstabilan hubungan antara uang primer dengan tingkat inflasi 

dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, untuk mendukung efektivitas transmisi 

kebijakan moneter secara lebih optimal dan untuk memperkuat kerangka kebijakan 

moneter yang bersifat antisipatif maka Bank Indonesia menerapkan kebijakan 

moneter berbasis suku bunga. 

Permasalahan Base Money
10

 

Penerapan base money sebagai sasaran operasional semakit tidak sejalan 

dengan penerapan kebijakan moneter dikarenakan beberapa hal, yaitu: 

1. Hubungan antara uang primer dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi 

semakin tidak stabil dan mengalami hubungan terbalik. 

2. Sinyal kebijakan moneter kepada pasar dan masyarakat kurang efektif, karena 

seolah-olah ada dua nominal anchor yaitu inflasi dan base money. 
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3. Respon kebijakan moneter cenderung mengarah ke belakang (backward 

looking) dan lebih sulit dilakukan. 

4. Uang primer lebih sulit dikendalikan oleh bank sentral karena perilaku 

permintaan uang kartal masyarakat di Indonesia 

2.2.3. Inflation Targeting Framework 

Sejak 21 Juli 2005, Bank Indonesia menerapkan suku bunga sebagai sasaran 

operasional kebijakan moneter dalam kerangka Inflation Targeting. Inflation 

Targeting Framework (ITF)
11

 adalah sebuah kerangka kebijakan moneter yang 

ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target inflasi yang hendak 

dicapai dalam beberapa periode ke depan. Secara eksplisit dinyatakan Bank 

Indonesia, bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan utama dari 

kebijakan moneter.  

Kerangka ITF ini terdiri dari empat elemen dasar
12

, yaitu: 

a. Penggunaan suku bunga BI Rate sebagai  policy reference Rate 

b. Proses perumusan kebijakan moneter yang antisipatif 

c. Strategi komunikasi yang lebih transparan 
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d. Penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah 

Langkah-langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola 

(governance) kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir kestabilan harga 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Penggunaan ITF dilatarbelakangi oleh keinginan mencapai sasaran inflasi yang 

telah ditetapkan Pemerintah melalui proses pengambilan keputusan yang lebih 

transparan, akuntabel, dan kredibel. Selain itu, perubahan kerangka kebijakan ini 

disebabkan oleh kurang efektifnya kerangka kebijakan base money targeting dalam 

mengendalikan inflasi. 

Inflation Targeting Framework (ITF) 
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Dalam penerapan ITF, suku bunga BI Rate digunakan sebagai sinyal (stance) 

respon kebijakan moneter dan sasaran operasi moneter. Pengertian BI Rate
13

 sendiri 

adalah  

“BI Rate adalah Suku bunga kebijakan moneter (policy Rate) dengan tenor 

satu bulan yang levelnya ditetapkan dapam Rapat Dewan Gurbernur (RDG) dan 

diumumkan kepada public oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka 

waktu tertentu.” 

Pemilihan suku bunga oleh Bank Indonesia sebagai instrumen moneter tidak 

semata-mata untuk mempengaruhi ekspektasi. Penerapan kebijakan transparan 

dan konsisten pada upaya pencapaian sasaran pada gilirannya akan meningkatkan 

kredibilitas dan akuntabilitas mengingat penggunaan suku bunga mengandung 

aspek: 

a. Measurability: suku bunga dapat diukur secara lebih akurat, jelas, dan cepat 

dibandingakan dengan besaran moneter yang sebelumnya digunakan, yaitu 

uang primer.  

b. Controllability: suku bunga dapat lebih dikendalikan oleh Bank Sentral, 

dibandingkan dengan besaran moneter yang lebih banyak dipengaruhi oleh 

sisi permintaan (demand determined). Pengendalian ini dapat dilakukan baik 

melalui mekanisme penyesuaian dan pengendalian likuiditas (liquidity 

adjustment) maupun melalui effect signaling yang akan mempengaruhi 

ekspektasi masyarakat. 
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c. Ability to affect ultimate target: beberapa penelitian menunjukkan suku bunga 

memiliki kandungan informasi yang kuat terhadap inflasi dan memiliki 

kemampuan mengontrol inflasi melalui berbagai jalur transmisi. 

BI Rate diimplementasikan melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk SBI 

tenor 1 bulan. Perubahan level BI Rate merupakan respon kebijakan moneter 

Bank Indonesia untuk mengarahkan prakiraan inflasi ke depan agar tetap berada 

dalam sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Konsistensi kebijakan moneter dapat 

dilihat pada perubahan BI Rate, yaitu: 

a. Kenaikan BI Rate dilakukan apabila perkiraan inflasi secara persisten 

cenderung bergerak ke atau telah berada di atas sasaran inflasi yang 

ditetapkan 

b. Penurunan BI Rate dilakukan apabila perkiraan inflasi secara persisten telah 

berada di bawah kisaran inflasi yang ditetapkan 

c. BI Rate tidak berubah apabila perkiraan inflasi secara persisten telah berada 

diantara kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan. 

2.3. Bank 

Pengertian bank
14

 adalah: 
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 “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Sedangkan pengertian bank umum adalah: 

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalulintas pembayaran. Bank umum merupakan bank komersial yand dimiliki 

baik oleh pihak pemerintah, swasta, juga pihak asing.” 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank umum 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dalam kegiatannya, bank umum 

mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit) 

Bank umum melaksanakan beberapa fungsi dasar
15

, yaitu: 

a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi 

b. Menciptakan uang 

c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat 

Menawarkan jasa-jasa keuangan lain 

2.3.1. Sumber Dana bank 

2.3.1.1 Giro (demand deposit)  
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     Giro sering disebut juga checking account, adalah simpanan yang dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap 

saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau 

dengan cara pemindahbukuan. Terhadap saldo yang ada pada rekening giro, 

bank memberikan imbalan yang disebut dengan jasa giro. Jasa giro pada 

prinspnya merupakan bunga yang diberikan  oleh bank kepada giran atas 

sejumlah saldo gironya. Simpanan giro seringkali digunakan sebagai sarana 

memperlancar transaksi bisnis, bukan sebagai suatu simpanan untuk 

mendapatkan bunga. 

     Perhitungan jasa giro pada setiap bank berbeda-beda, tergantung pada 

kebijakan manajemen bank yang bersangkutan. Cara perhitungannya yang 

pada umumnya digunakan biasanya berdasarkan saldo harian pada saldo rata-

rata per bulan. 

2.3.1.2. Deposito Berjangka (time deposit) 

     Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. 

Ciri-cirinya adalah: 

a. Waktu penarikannya tetap (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 

bulan) 
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b. Hanya dapat ditarik atau diuangkan saat jatuh temponya oleh pihak yang 

namanya tercantum dalam bilyet deposito 

c. Deposito yang ditarik oleh deposan sebelum tanggal yang diperjanjikan, 

maka deposan akan dikenakan penalty dan hak pendapatan bunganya tidak 

diperhitungkan 

d. Bagi bank, sumber dana deposito berjangka digolongkan sebagai dana 

mahal dibandingkan sumber dana lain, namun penyediaan likuiditas untuk 

kebutuhan penarikan dana hampir dapat diprediksi secara akurat. Bagi 

nasabah, deposito berjangka ini lebih disenangi karena menawarkan 

tingkat bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan giro atau simpanan 

jenis lain. 

2.3.1.3. Tabungan (savings deposit)  

     Tabungan adalah simpanan yang penarikan dananya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek atau 

alat yang dipersamakan dengan itu. Pakto 27 tahun 1988, membuat produk-

produk tabungan yang ditawarkan perbankan sangat bervariasi. Pakto ini 

memberikan bank kebebasan dalam menyelenggarakan program tabungan sendiri-

sendiri. Apalagi melihat persaingan perbankan yang semakin ketat, setiap bank 

dipaksa untuk menciptakan program tabungan yang dapat menarik nasabah untuk 

menarik nasabah. Berbagai macam cara diciptakan bank, dari mulai jenis 
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tabungan, tingkat bunga yang ditawarkan, kecilnya biaya administrasi, hingga 

hadiah hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, banyak bank yang menawarkan 

produk gabungan antara tabungan dengan produk bank lain, misalnya deposito. 

Nasabah diharuskan memiliki rekening tabungan di bank yang sama, jika mau 

menyimpan deposito berjangka pada bank yang bersangkutan. 

     Biaya dana yang berasal dari tabungan relatif mahal dibandingkan jasa giro, 

namun relatif lebih murah dibandingkan deposito berjangka. Perhitungan bunga 

dana tabungan pun bervariasi, dapat dilakukan berdasarkan saldo harian, saldo 

rata-rata atau saldo terendah dari tabungan.  

2.3.1.4. Deposit on Call  

     Deposit on Call atau deposito harian adalah simpanan pihak ketiga kepada 

bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih 

dahulu sesuai kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pemberitahuan tersebut 

dilakukan misalnya sehari, tiga hari atau sesuai jangka waktu yang disepakati. 

Biasanya, semakin besar dana yang akan ditari, maka jangka waktu 

pemberitahuan sebelumnya semakin lama. Tingkat bunganya pun relatif lebih 

rendah jika dibandingkan dengan deposito berjangka dan relatif lebih tinggi jika 

dibandingkan giro. 

2.3.1.5. Sertifikat Deposito (certificate of deposit) 
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Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya 

dapat diperjualbelikan. Namun jika dibandingkan dengan bentuk simpanan lain, 

yaitu tabungan dan deposito berjangka, simpanan jenis ini belum begitu popular 

di mata masyarakat. Oleh karena itu, dana perbankan jenis ini jumlahnya lebih 

kecil jika dibandingkan dengan sumber dana lain. 

2.3.1.6. Pasar Uang Antar-Bank (PUAB) 

     Sumber dana ini dinilai merupakan sumber dana yang paling cepat bagi bank 

dalam memperoleh dana. Sifat sumber dana ini relatif berjangka waktu pendek 

dari satu hari (overnight) sampai dengan 7 hari. Tingkat bunganya pun relatif 

berfluktuasi, bergantung pada permintaan dan ketersediaan dana di pasar. 

Pemasok dana dalam pasar ini umumnya bank-bank besar terutama bank 

pemerintah. 

2.3.1.7. Pinjaman Antar-Bank 

     Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dananya, bank dapat melakukan 

pinjaman dari bank lain. Sumber dana ini berjangka waktu pendek maupun 

menengah. Pinjaman tersebut dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan model 

kerjanya atau melakukan kerjasama antar-bank dalam pembiayaan bersama. 

2.3.1.8. Repurchase agreement  
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     Repurchase agreement atau repos adalah transaksi jual beli surat berharga 

dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga 

tersebut sesuai dengan perjanjian jangka waktu dan harga yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Di Indonesia, instrumen repo yang biasanya ditransaksikan antara 

lain SBI dan SBPU. 

     Setoran Jaminan adalah dana yang diterima bank dari nasabah dalam rangka 

pemberian jasa-jasa perbankan. Transaksi pemberian jasa oleh bank yang 

membutuhkan jaminan antara lain L/C dan bank garansi. 

2.3.2. Biaya dana bank 

     Pada dasarnya, biaya dana merupakan biaya bunga yang dibayarkan oleh bank atas 

keseluruhan dana yang dihimpun dari berbagai sumber. Biaya dana merupakan biaya 

terbesar dari total biaya operasional bank. Keberhasilan bank menekan biaya dananya 

akan memperbaiki net interest margin. Penghitungan biaya dana akan membantu 

bank melakukan pricing di sisi asset maupun penyesuaian di sisi passiva.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dana antara lain
16

: 

a. Struktur sumber dana yang dikelola bank 

b. Tingkat bunga yang diberikan kepada deposan 
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c. Ketentuan cadangan wajib (reserve requirement) yang ditetapkan otoritas 

moneter. 

Penghitungan Biaya Dana 

a. Cost of fund: giro, tabungan, dan deposito 

b. Menghitung biaya dana, terlebih dahulu harus dicari biaya dana rata-rata 

tertimbang masing-masing dana tersebut. 

c. Total cost of fund dan cost of loanable fund 

2.4. Kredit 

Menurut Bank Indonesia
17

, kredit adalah: 

 “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. Penyediaan uang ini tertermasuk: 

a. Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase 

Agreement (NPA) 

b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang” 

Seperti halnya dalam suatu pasar komoditas, keseimbangan pasar kredit 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran kredit. Permintaan kredit akan ditentukan 

oleh harga (suku bunga) dari kredit dan faktor-faktor lain seperti aktivitas 
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 Yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tentang perubahan atas 

surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 21/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang 

kualitas aktiva produktif 

Pengaruh Bi Rate..., Gita Anastasia Armiyanti, Ma.-Ibs, 2009



42 

 

perekonomian, kondisi internal debitur (perusahaan), dan faktor non-ekonomi 

lainnya. Secara teori, suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan 

kredit (ceteris paribus). Artinya kenaikan suku bunga akan menurunkan jumlah 

kredit yang diminta sedangkan penurunan suku bunga akan menaikkan jumlah kredit 

yang diminta. Sementara itu, kondisi perekonomian yang baik dan kondisi internal 

debitur yang sehat akan menaikkan permintaan kredit. 

Penawaran kredit, di lain pihak, juga ditentukan oleh suku bunga kredit dan 

faktor-faktor lain seperti karakteristik internal kreditur (bank), yang meliputi 

kapasitas kredit (Dana Pihak Ketiga), efisiensi operasional (BOPO), kualitas aset 

perbankan, permodalan, dan non-performing loans (NPLs). Secara teori, suku bunga 

kredit berhubungan positif dengan jumlah kredit yang ditawarkan, ceteris paribus. 

Sementara itu, rendahnya efisiensi dan kualitas aset perbankan, tingginya NPLs, 

rendahnya modal dan kapasitas kredit akan menurunkan penawaran kredit. 

Untuk dapat menjadi lembaga kepercayaan masyarakat, bank diharuskan untuk 

melakukan kebijakan dan pengaturan dalam menyalurkan dana yang dipinjamkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk itu, bank diharuskan menjaga 

likuiditas dan solvabilitas bank. Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan 

bank untuk menjamin pembayaran hutang-hutang jangka pendeknya. Pengukuran 

tingkat likuiditas bank dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara 

kewajiban/hutang jangka pendeknya dengan alat-alat likuid yang dimiliki bank  
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Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk menjamin hutang-hutangnya baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka menjaga solvabilitas, 

pihak bank harus bersikap hati-hati dalam menyalurkan kepada debitur (penerima 

kredit). Oleh karena itu, sebelum menyalurkan kreditnya kepada debitur, bank 

diharuskan meneliti dan menganalisa terlebih dahulu para calon debiturnya dengan 

beberapa persyaratan. Persyaratan ini dikenal dengan istilah 5C, yaitu: 

a. Character atau sifat-sifat calon debitur. Bank wajib meneliti watak/karakter 

calon debitur untuk memutuskan layak tidaknya calon debitur itu menjadi 

debitur. Penelitian karakter ini dapat dilihat dengan riwayat si calon debitur, 

apakah ia mempunyai catatan pelanggaran hukum. Untuk nasabah baru 

biasanya bank bisa mencari informasi dari keluarga, tetangga calon debitur, 

ketua RT, hingga camat. Sedangkan untuk nasabah lama, bank biasanya 

melihat dari sejarah kinerja kredit sebelumnya. 

b. Capital atau modal dasar calon debitur. Capital dilihat dari berapa banyak dan 

bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon debitur. Struktur modal 

berkaitan dengan likuiditas modal yang dimiliki. 

c. Capacity atau kemampuan calon debitur. Kemampuan calon debitur dapat 

menentukan dan melihat apakah kredit yang disalurkan tidak menjadi 

bermasalah/macet. Kemampuan ini dinilai dari kompetensi calon debitur 

dalam mengelola dana yang disalurkan. Salah satu cara bank menilai 
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kemampuan calon debitur adalah dengan meneliti dokumen-dokumen penting 

yang dimilikinya. 

d. Condition of Economy atau kondisi perekonomian pada saat dana kredit 

disalurkan. Kondisi perekonomian akan dapat mempengaruhi besarnya 

kecilnya risiko kredit macet, karena kondisi perekonomian akan 

mempengaruhi debitur dalam melunasi hutangnya. Misalnya pada saat krisis 

amerika yang sedang berlangsung, banyak usaha yang ikut mengalami 

penurunan karena banyak sektor riil di Indonesia mengalami penurunan. Oleh 

karena itu, bank sebaiknya berhati-hati dalam penyaluran kreditnya karena 

bisa menyebabkan kredit macet. 

e. Collateral atau jaminan yang disediakan calon debitur. Jaminan adalah harta 

yang dimiliki calon debitur yang dijaminkan seandainya calon debitur tidak 

mampu menyelesaikan hutang-hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit 

yang telah disetujui. Jaminan ini akan dilelang atau dijual untuk menutupi 

pembayaran kredit dan bunganya, jika debitur gagal melunasi hutangnya. 

Nilai barang yang dijaminkan biasanya lebih besar atau sama dibandingkan 

dengan jumlah kredit yang dipinjam. Namun, untuk beberapa kasus aturan ini 

bisa sedikit diperlonggar. 
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Tingkat suku bunga kredit 

Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga yaitu harga dari penggunaan uang 

untuk jangka waktu tertentu. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan waktu di 

dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. 

Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari loanable funds (dana 

investasi) dengan demikian bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. 

Menurut teori Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya 

tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. 

Dalam industri perbankan yang kompetitif, penentuan tingkat bunga kredit 

menjadi suatu alat persaingan yang strategis. Bank yang mampu mengendalikan 

pokok dalam penentuan tingkat bunga kredit (lending Rate) akan mampu menentukan 

kredit yang lebih rendah dibanding dengan bank lain, dan tentunya akan menarik 

banyak nasabah untuk meminjam kredit. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi bank dalam menentukan suku bunga 

kredit. Hal-hal pokok yang diperhitungkan bank dalam menentukan tingkat suku 

bunga kreditnya, antara lain: 

a. Cost of Loanable Funds 

Pada dasarnya, cost of loanable funds adalah biaya dana yang dikeluarkan 

bank setelah diperhitungkan ketentuan cadangan likuiditas wajib (reserve 

requirement). Semakin besar jumlah cadangan yang ditahan, semakin 
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meningkatkan jumlah biaya dana bank karena semakin kecil jumlah dana 

yang dapat disalurkan. Kira-kira penentuan cost loanable funds dapat 

diasumsikan dilakukan dengan cara
18

: 

a. Menetapkan tingkat bunga yang akan dibayarkan kepada deposan 

b. Menghitung komposisi sumber dana 

c. Memperhatikan ketentuan tentang Reserve Requirement 

d. Menghitung biaya dengan dana efektif dengan rumus: 

 

e. Menghitung kontribusi biaya dana dengan rumus: 

Komposisi Dana x Biaya Dana Efektif 

f. Menjumlah seluruh kontribusi biaya dana untuk memperoleh tingkat 

cost of loanable funds. 

b. Overhead Cost 
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Taufik Kurniawan  “Determinan tingkat suku bunga pinjaman di Indonesia tahun 1983-2002”. Buletin Ekonomi 

Moneter dan Perbankan bulan Desember
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Komponen biaya overhead adalah semua biaya yang dikeluarkan bank dalam 

melakukan kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber yang menjadi 

beban rugi laba. Biaya overhead ini biasanya berupa total beban personalia, 

administrasi dan umum, serta beban lainnya yang dikeluarkan bank dalam 

kegiatannya. Biaya-biaya yang termasuk dalam overhead cost ditanggung 

oleh seluruh jumlah aktiva yang menghasilkan pendapatan atau total aktiva 

produktif (total earning assets). 

c. Risk Factor 

Risk factor adalah komponen dalam menentukan tingkat suku bunga kredit 

yang sangat mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, 

karena aktiva produktif terutama kredit memiliki potensi risiko yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, faktor risiko menjadi salah 

satu komponen penentu terhadap bunga kredit yang akan dibebankan kepada 

debitur. 

Salah satu rumus dalam memperhitungkan Risk factor 
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d. Spread 

Spread adalah pendapatan bank yang akan menentukan besarnya pendapatan 

bersih (net income) bank. Penghitungan ini merupakan selisih antara biaya 

dana (borrowing Rate) dengan tingkat bunga kredit (lending Rate), atau 

selisih antara bidding Rate dengan offering Rate. Spread biayanya dinyatakan 

dalam nilai persentase. 

e. Tax 

Pembebanan pajak sebagai komponen dari penentuan tingkat bunga kredit 

dapat dibebankan penuh atau sebagian, tergantung pada kebijakan bank yang 

bersangkutan dalam menghadapi persaingan.  

Dari faktor-faktor di atas, setiap bank dapat menentukan besaran bunga kredit 

yang akan dibebankan kepada debitur. Dalam penentuan tingkat bunga kredit, 

setiap bank mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Tingkat bunga kredit yang 

berbeda merupakan salah satu upaya bank dalam menghadapi persaingan 

dengan bank lain. Selain perbedaan tingkat bunga kredit antar-bank berbeda, 

tingkat yang berbeda juga dikenakan antara jenis kredit satu dengan kredit 

yang lainnya, dan atau antara satu nasabah dengan nasabah lain. Perbedaan 

tersebut didasarkan oleh beberapa pertimbangan, antara lain: 

a. Jangka waktu. Jangka waktu jatuh tempo kredit akan mempengaruhi 

bank dalam penentuan tingkat suku bunga kredit. Biasanya, jangka 
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waktu jatuh tempo kredit yang lebih panjang akan semakin tinggi pula 

tingkat bunga kredit yang dibebankan kepada debitur. Hal ini 

dikarenakan, jangka waktu yang lebih panjang memiliki risiko yang 

lebih tinggi, karena semakin tinggi ketidakpastian pembayaran dan 

semakin tinggi pula risiko gagal bayar. 

b. Jaminan kredit. Setiap debitur yang ingin meminjam dana ke bank 

biasanya akan diminta jaminan kredit. Jaminan kredit ini merupakan 

alat pengaman jika debitur tidak mampu melunasi kredit yang 

diterimanya sesuai perjanjian. Dengan demikian, jaminan memberikan 

hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan 

pembayaran kredit, dengan barang jaminan tersebut. Nilai barang 

jaminan yang proporsional, bergantung pada jumlah kredit yang 

diberikan bank, sifat barang jaminan seperti likuiditas barang jaminan, 

nilai barang jaminan yang tidak mudah turun. Barang jaminan yang 

proporsional tersebut tentunya akan memberikan risiko yang relatif 

rendah bagi bank, sehingga tingkat bunga yang dibebankan kepada 

debitur relatif akan lebih rendah. 

c. Reputasi perusahaan. Semakin baik reputasi perusahaan, semakin 

rendah tingkat risikonya, dan semakin rendah pula tingkat bunga 

kredit yang akan dikenakan, juga sebaliknya. Reputasi perusahaan ini 

biasanya dilihat dari credit rating.  
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d. Hubungan baik. Seseorang yang telah lama menjadi nasabah suatu 

bank dan memiliki historical records yang baik bagi bank, bisa 

diperhitungkan sebagai nasabah yang mempunyai risiko yang relatif 

rendah. Hal ini tentunya akan memberikan tingkat bunga kredit yang 

relatif rendah pula bagi nasabah yang akan meminjam kredit tersebut. 

e. Jaminan pihak ketiga. Jaminan pihak ketiga yang diberikan oleh bank 

lain maupun perusahaan yang dapat dipercaya atau kredibel tentunya 

akan meningkatkan kepercayaan bank yang akan memberikan kredit. 

Jaminan tersebut bisa berupa bank garansi ataupun corporate 

guarantee, yang tentunya dapat mengurangi tingkat risiko kredit. 

Jaminan tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan bank 

terhadap debitur tersebut, dan akan mempengaruhi keputusan 

penentuan tingkat suku bunga kredit yang akan dibebankan oleh bank. 

2.5. Penelitian Sebelumnya 

2.5.1. Macroeconomic shocks and Bank Lending in Indonesia (Iwan J. Azis and 

Willem Thorbecke, 2002) 

Penelitian ini didasarkan pada kejadian krisis ekonomi yang terjadi di tahun 1997-

1998, yang menunjukkan adanya penurunan penyaluran dana melalui kredit. Namun 

adanya perbedaan penurunan penyaluran kredit ini antara kelompok bank domestic 

yang lebih besar dibandingkan kelompok bank asing. 
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Penelitian yang dilakukan Aziz dan Thorbecke ini didasarkan pada pengaruh 

macroeconomic shock variable terhadap penyaluran kredit di Indonesia pada tahun 

1993 sampai 2002. Penelitian ini menitik beratkan pengaruh shock yang terjadi 

melalui variabel tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap perilaku penyaluran 

kredit antara kelompok bank domestik dengan kelompok bank asing. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan reaksi atas perubahan 

kurs dan tingkat suku bunga dari Bank domestik dan bank asing dalam memberikan 

kredit. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan tingkat suku bunga dan 

terdepresiasinya Rupiah terhadap US dollar akan menyebabkan modal kelompok 

bank domestik berkurang relatif lebih besar dibandingkan pengaruhnya terhadap bank 

asing. Akibat penurunan modal tersebut, maka penurunan penyaluran kredit 

kelompok bank domestik akan berkurang relatif lebih besar dibandingkan bank asing. 

Selain itu, dalam halnya manajemen resiko lebih banyak diterapkan oleh bank asing 

dibandingkan dengan bank domestik. 

2.5.2. Analisis dampak kebijakan moneter terhadap variabel makroekonomi di 

Indonesia tahun 1983-2003 (Umi Julaihah dan Insukindro) 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Umi Julaihah dan Insukindro adalah 

untuk menganalisa pengaruh dari kebijakan moneter terhadap perekonomian 

Indonesia dan instrumen moneter manakah yang dapat menjelaskan variasi dari 

variabel makroekonomi secara lebih baik. Dengan menggunakan Vector Error 

Correction Model pada data perekonomian Indonesia dari 1983.1 – 2003.2 secara 
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kuartal, Umi Julaihah dan Insukindro meneliti kebijakan ekonomi moneter base 

money, suku bunga SBI, suku bunga deposito bank 1 bulan, dan variabel 

makroekonomi yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), Produk Domestik Bruto (PDB) 

dan nilai tukar Rupiah terhadap US dollar. Fokus pada penelitian yang dilakukan Umi 

Julaihah dan Insukindro adalah untuk melihat peran agregat moneter (M0) dan suku 

bunga SBI dalam studi dampak kebijakan moneter. Penggunaan dua model kebijakan 

ini sekaligus untuk melihat penggunaan variabel kebijakan mana yang lebih efektif 

digunakan untuk mempengaruhi variabel makroekonomi di Indonesia. 

Dari penelitiannya, Umi Julaihah dan Insukindro memperoleh kesimpulan yaitu: 

1. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi perekonomian (fiscal policy 

does matter). Temuan tersebut dibuktikan baik melalui uji kausalitas, 

maupun dalam uji persamaan reduced form. Dalam uji kausalitas 

dibuktikan bahwa defisit anggaran mempengaruhi suku bunga, dalam 

uji reduced form dibuktikan bahwa dalam jangka panjang dan dalam 

jangka pendek penerimaan pemerintah (TXREV_M) mempengaruhi 

suku bunga. Dari uji reduced form yang sama, dapat dibuktikan bahwa 

dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah (SPENL_M) 

mempengaruhi tingkat harga dan kurs, sedangkan dalam jangka 

panjang hanya akan mempengaruhi tingkat harga. 

2. Ada hubungan timbal balik antara variabel fiskal dan moneter. Dari uji 

kausalitas dapat dibuktikan bahwa defisit anggaran (DEFNL) akan 
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mempengaruhi suku bunga (RRRPL), sebaliknya defisit anggaran 

dipengaruhi oleh tingkat harga (CPI) dan nilai tukar rupiah (EXRPL). 

3. Tersirat dalam model, hubungan timbal balik antara instrumen fiskal 

dan moneter bersifat saling menghilangkan. Jika dampak defisit 

anggaran bersifat ekspansif, sehingga meningkatkan suku bunga, 

tingkat harga, dan memperkuat nilai tukar rupiah, maka sebaliknya 

peningkatan suku bunga, tingkat harga, dan apresiasi rupiah 

mempunyai dampak yang kontraktif dalam perekonomian. 

4. Para pengusaha sangat peka dan responsif terhadap perbedaan antara 

informasi defisit anggaran yang mereka terima dan yang aktual terjadi 

di lapangan. Mereka mengantisipasi secara negatif ketidaksesuaian 

antara informasi awal dengan realisasi anggaran defisit tersebut, 

sehingga menetralisasi sasaran kebijakan yang diharapkan. 

5. Para pelaku ekonomi dalam melakukan keputusan ekonomi, selain 

mempertimbangkan yang aktual terjadi di lapangan, juga 

menggunakan asa nalar. Asa nalar tersebut mencerminkan peristiwa 

yang mereka harapkan terjadi di masa yang akan datang. Kesimpulan 

tersebut didukung oleh uji statistik yang menunjukkan bahwa variabel 

asa nalar, baik yang tersirat dalam model struktural, maupun dalam uji 

asa nalar, signifikan berperanan dalam menentukan variabel dependen. 
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2.5.3. Mekanisme Suku Bunga SBI Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter 

dan Variabel Makroekonomi Indonesia: 1990.1 – 2007.4 (Nova Riana Banjarnahor) 

Nova Riana Banjarnahor melakukan penelitian ini dengan menggunakan analisis 

Impulse Response Function (IRF) dan  Forecast Error Variance Decomposition 

(FEVD). Dalam penelitian ini, penulisnya mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu: 

Dari hasil analisis IRF ditemukan bahwa perubahan suku bunga deposito, 

perubahan persentase nilai tukar, perubahan persentase jumlah uang beredar, 

perubahan persentase nilai PDB, dan perubahan persentase nilai IHK memberikan 

respon terhadap kejutan perubahan suku bunga SBI dalam jangka pendek. Dalam 

jangka panjang, pengaruh kejutan dari perubahan suku bunga SBI tidak bersifat 

permanen terhadap semua variabel analisis tersebut, melainkan akan menghilang dan 

tidak lagi mempengaruhi respon variabel-variabel tersebut. 

Dari hasil nilai FEVD dapat dinyatakan bahwa kejutan perubahan suku bunga 

SBI menjadi penjelas terbesar fluktuasi perubahan suku bunga deposito dalam jangka 

pendek. Dampak kejutan perubahan suku bunga SBI terhadap fluktuasi perubahan 

suku bunga deposito dalam jangka panjang semakin menurun namun tetap 

memberikan pengaruh yang besar. Sementara itu, pengaruh kejutan perubahan suku 

bunga SBI terhadap variasi perubahan persentasi nilai tukar, perubahan persentase 

jumlah uang beredar, perubahan persentase nilai PDB, dan perubahan persentase nilai 

IHK secara umum mengalami peningkatan selama periode pengamatan si penulis. 

Pada jangka pendek, kejutan perubahan suku bunga SBI memberikan pengaruh yang 
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kecil dalam menjelaskan variasi perubahan persentase nilai tukar, perubahan 

persentase jumlah uang beredar dan perubahan persentase nilai IHK. Namun, pada 

jangka panjang kemampuan kejutan tersebut semakin meningkat. Sementara itu, 

variasi perubahan persentase nilai PDB sangat kecil dijelaskan oleh kejutan 

perubahan suku bunga SBI, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. 

Secara umum, kejutan perubahan suku bunga SBI memberikan pengaruh yang 

besar terhadap variasi perubahan suku bunga deposito. Sementara itu, kejutan 

perubahan suku bunga SBI memiliki kemampuan yang kecil dan butuh waktu yang 

lama dalam mempengaruhi variasi variabel analisis lainnya. Namun, variasi variabel 

analisis lainnya cukup besar dijelaskan oleh kejutan perubahan suku bunga deposito. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan suku bunga SBI dapat memberikan 

pengaruh secara tidak langsung pada variabel makroekonomi lainnya, yaitu melalui 

perubahan suku bunga deposito. 

2.5.4. Pengaruh Ekonomi Makro Terhadap Risiko Sektoral di Indonesia (Priyo 

Rokhadi Widodo dan Tarsidin) 

Dalam penelitiannya, Priyo Rokhadi Widodo dan Tarsidin memperoleh beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Keterkaitan probability to default (EDF) antar sektor usaha sangat tinggi, 

yang terlihat dari besaran coefficient of correlation-nya. Hal ini tentunya 

semakin menguatkan hipotesis adanya keterkaitan risiko antar sektor usaha 
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sehubungan dengan keterkaitan backward dan forward dari sektor-sektor 

usaha tersebut. 

2. Keterkaitan risiko antar sektor usaha tersebut ditunjukkan oleh peningkatan 

risiko suatu sektor usaha yang diikuti dengan peningkatan risiko di sektor-

sektor usaha lainnya. Keterkaitan risiko antar sektor usaha merupakan 

konsekuensi logis dari struktur input-output antar sektor usaha (hubungan 

backward dan forward-nya). Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah 

seberapa besar dan seberapa cepat propagation effect dari peningkatan risiko 

di suatu sektor usaha terhadap risiko di sektor-sektor usaha lainnya. 

3. Pengaruh variabel-variabel ekonomi makro terhadap risiko sektoral dapat 

diikhtisarkan sebagai berikut: 

a. Peningkatan suku bunga SBI, nilai tukar nominal (USD/Rp), dan 

inflasi akan menyebabkan naiknya risiko hampir di semua sektor 

usaha. Hal ini terkait dengan pengaruh variabel-variabel tersebut 

terhadap balance sheet dan kinerja (penjualan dan biaya) perusahaan. 

b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan turunnya 

tingkat risiko di semua sektor usaha. Hal ini bisa dimengerti 

mengingat pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan 

penjualan dan profitabilitas perusahaan sehingga kemampuan 

perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya menjadi lebih baik. 
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2.5.5. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit pada Bank 

Pemerintah di Sumatera Utara (Togi TM Siregar) 

Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor makro 

ekonomi yaitu tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah 

berpengaruh terhadap permintaan kredit pada bank Bank Pemerintah di Sumatera 

Utara pada tingkat signifikan (α=1%). Tingkat suku bunga berpengaruh negatif 

terhadap permintaan kredit pada Bank Pemerintah di Sumatera Utara, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit pada Bank 

Pemerintah di Sumatera Utara pada tingkat signifikansi (α=1%). Pelayanan 

perbankan yang ditinjau dari waktu pemrosesan kredit dan keramahan pelayanan 

pegawai bank berpengaruh positif terhadap permintaan kredit pada Bank Pemerintah 

di Sumatera Utara. 

2.5.6. Struktur pembentukan suku bunga dari sisi perbankan (Ridho Hakim, Bambang 

Kusmiarso, Gunawan, Erwin Gunawan H., Bambang Pramono, dan Masagus Abdul 

Azis) 

Ridho Hakim, dkk. Melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh 

pengetahuan yang mendalam mengenai struktur pembentukan suku bunga perbankan 

baik dari sisi dana maupun kredit. Dari penelitian ini, mereka berusaha melihat 

apakah terjadi spread yang besar antara suku bunga dana dengan suku bunga kredit 
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perbankan dan berusaha melihat apakah kebijakan moneter selalu direspon dengan 

baik oleh suku bunga perbankan khususnya suku bunga kredit.  

Dari penelitiannya, Ridho Hakim, dkk memperoleh kesimpulan: 

1. Suku bunga SBI efektif untuk mempengaruhi suku bunga deposito apabila 

menngalami penurunan, sebaliknya kurang efektif jika mengalami kenaikan. 

Hal ini disebabkan perbankan sangat tergantung kepada SBI pada penanaman 

dana. 

2. Spread suku bunga penanaman dan penyaluran dana pada saat ini masih lebih 

besar dibandingkan dengan sebelum krisis disebabkan oleh risiko kredit yang 

masih tinggi yang berakibat pada terganggunya fungsi intermediasi 

perbankan. 

3. Sementara itu rigiditas suku bunga kredit berakibat pada kurang responsifnya 

perbankan terhadap kebijakan moneter. 

2.5.7. Determinan tingkat suku bunga pinjaman di Indonesia tahun 1983-2002 

(Taufik Kurniawan) 

Hasil perhitungan menunjukkan koefisien Sertifikat Bank Indonesia jangka 

pendek sebesar 0,566587 ini berarti bahwa akan terjadi peningkatan tingkat bunga 

pinjaman sebesar 0,566587% bila terjadi kenaikan pada tingkat bunga SBI sebesar 1 

%. Dalam jangka pendek, pengaruh variabel ini bersifat inelastic terhadap tingkat 
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bunga pinjaman. Hal ini sesuai dengan teori bahwa kecenderungan tingginya suku 

bunga SBI akan diikuti oleh naiknya tingkat bunga simpanan dan otomatis 

meningkatkan bunga pinjaman. Tingkat bunga SBI merupakan referensi dari tingkat 

bunga deposito bank-bank umum. Akan tetapi kepercayaan masyarakat rendah 

terhadap dunia perbankan, kekhawatiran masyarakat akan rencana pembekuan bank 

dan adanya faktor-faktor sosial, politik dan keamanan yang akan datang 

menyebabkan masyarakat lebih tertarik untuk menaruh dananya di luar perbankan 

atau dipegang secara tunai. Keinginan masyarakat untuk tetap memegang uang secara 

tunai dananya membuat jumlah uang beredar tinggi.  

2.5.8. Perilaku penawaran kredit bank di Indonesia kasus pasar oligopoli periode 

Januari 2003-Juli 2005 (Chaikal Nuryakin dan Perry Warjiyo) 

Suku bunga SBI secara signifikan dan negatif mempengaruhi penawaran kredit 

mengindikasikan efektifnya suku bunga ini sebagai instrumen kebijakan moneter. 

Meskipun terdapat indikasi bank lebih memilih kredit sebagai investasi portofolio 

dibanding SBI namun ternyata perbedaan ini tidak signifikan. Spread suku bunga SBI 

terhadap suku bunga kredit masih dianggap belum optimal memberi arah bagi bank 

untuk menentukan preferensi kedua bentuk investasi portofolio tersebut. Namun hal 

ini bisa saja bukan disebabkan spread yang tidak ideal, tetapi disebabkan kondisi 

bank yang over-liquid. 
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Terkait dengan model suku bunga, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 

yang kuat antara SBI Rate dengan bank komersial dan tingkat pinjaman. Dari model 

simple regression dapat dilihat bahwa kenaikan SBI Rate sebesar 1% dapat 

mempengaruhi kenaikan tingkat suku bunga bank komersial (1,228%) dan tingkat 

pinjaman (0.359%). Efek yang lebih kecil terhadap tingkat pinjaman jika 

dibandingkan efeknya terhadap tingkat suku bunga bank komersial mengindikasikan 

bahwa sektor perbankan masih enggan untuk menyediakan kredit ke sektor riil. 

Artinya sistem intermediasi pada perbankan belum optimal. Hal ini dikarenakan 

setelah masa krisis pada tahun 1997-1998, bank komersial lebih memilih untuk 

menempatkan dananya di pasar keuangan yang rendah risiko dibandingkan di sektor 

riil. 

2.5.9. The Effect of SBI Rate through Financial System to Economic Growth in 

Indonesia (Donni Fajar Anugrah) 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  SBI Rate mempunyai hubungan yang 

kuat dengan bank komersial dan tingkat suku bunga kredit. Ini dapat membuktikan 

bahwa tingkat SBI yang diberlakukan bank sentral dapat mempengaruhi tingkat suku 

bunga pasar secara langsung dalam sistem keuangan. Dari model simple regression 

dapat disimpulkan bahwa jika tingkat SBI naik sebesar 1% akan mempengaruhi 

tingkat suku bunga bank komersial sebesar 1.228% dan tingkat bunga kredit sebesar 

0.359%.  
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Pengaruh yang lebih kecil terhadap tingkat bunga kredit dibandingkan tingkat 

suku bunga bank komersial mengindikasikan bahwa sektor perbankan masih enggan 

untuk menyediakan kredit ke sektor riil. Fungsi intermediasi perbankan masih belum 

optimal. Semenjak krisis yang terjadi di tahun 1997-1998, bank komersial lebih 

memilih untuk menempatkan dananya pada pasar keuangan yang mempunyai risiko 

yang relatif lebih kecil dibandingkan ke sektor riil, contohnya lelang SBI. 

Dengan menggunakan pendekatan Johansen hasil penelitian ini selanjutnya 

menunjukkan bahwa suku bunga dan konsumsi memiliki hubungan negatif hanya di 

jangka pendek. Sedangkan suku bunga dengan investasi berhubungan negatif dalam 

jangka panjang. Hasil akhir menunjukan peningkatan suku bunga akan berakibat pada 

penurunan pertumbuhan ekonomi. 
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2.6. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

BI Rate 
Tk.Bunga 

DPK 

Tk.Bunga Giro 

Tk.Bunga Tabungan 

Tk.Bunga Deposito 

Tk.Bunga Kredit 
Pertumbuhan 

Kredit 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Objek penelitian dilakukan terhadap bank secara umum di Indonesia, dihitung secara 

total semua bank yang ada di Indonesia. Jangka waktu yang diambil adalah selama 43 bulan 

dari Juli 2005 sampai Januari 2009, dimulai Juli 2005 ketika Bank Indonesia mengubah 

sasaran operasional dari Base Money menjadi menggunakan suku bunga yang disebut BI 

Rate. 

Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa variabel yaitu BI Rate, jumlah kredit, jumlah 

dana pihak ketiga yaitu giro, deposito dan tabungan. Semua variabel tersebut, kecuali BI Rate 

diolah menjadi tingkat suku bunga, untuk dicari hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lain. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari 

data yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data didapat dari Bank Indonesia berupa 

statistik perbankan Indonesia bulanan, data BI Rate yang sudah dipublikasikan yang didapat 

dari Bank Indonesia
19

. Dari statistik perbankan Indonesia yang telah didapat, diambil data 

dari tabel bank umum yaitu jumlah total bank secara keseluruhan keculi Bank Syariah dan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

                                                           
19

 Website Bank Indonesia www.bi.go.id 
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Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah pengambilan data sbagai 

berikut: 

a. Mencari data BI Rate yang telah dipublikasikan tiap bulan oleh Bank Indonesia dari Juli 

2005 sampai Januari 2009. 

b. Mencari data statistik perbankan Indonesia dari tahun 2006 sampai 2009, karena pada 

tahun 2006 terdapat data bulanan tahun 2005 secara lengkap. Penulis mengambil data 

sampai Januari 2009 karena pada saat penelitian ini, data tersedia hanya sampai Januari 

2009. 

c. Dari statistik perbankan Indonesia tersebut dicari jumlah kredit, dana pihak ketiga yaitu 

giro, deposito dan tabungan yang disalurkan tiap bulannya. Selain itu dicari juga 

pendapatan bunga dari kredit dan beban bunga dari giro, deposito dan tabungan. 

3.3 Metode Analisis Data 

Analisis data akan dimulai dengan uji asumsi klasik. Pengujian berguna untuk 

menilai apakah model yang digunakan sudah benar atau belum, sehingga hasil yang 

diperoleh akan menjadi valid. Pengujian ini dibagi menjadi 4 jenis uji. 

3.3.1 Uji Normalitas 

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

melalui regresi hanya bisa dinilai valid, jika residual yang digunakan terdistribusi 

secara normal. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mendeteksi apakah 

residual mempunyai distribusi normal atau tidak, yaitu: 
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3.3.1.1 Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 

Uji Kolmogorov Smornov merupakan salah satu cara untuk menguji 

pendistribusian data. Pengujian ini dilakukan dengan menguji variabel bebas dan 

variabel terikat secara terpisah setiap pengujian. Untuk menguji normalitas 

dengan metode ini, peneliti menggunakan program SPSS. 

Proses pengujian dengan metode Kolgomorov Smirnov adalah sebagai 

berikut: 

a. Rumus hipotesis metode Kolgomorov Smirnov 

b. Ditentukan level signifikansi α=0.05 

c. Berdasarkan probabilitasnya 

Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

d. Ditarik keputusan pada stiap variabelnya apakah terdistribusi normal atau 

tidak 

3.3.1.2 Uji Normalitas Jarque-Bera 

Uji normalitas residual metode OLS secara formal dapat dideteksi dari motde 

yang dikembangkan oleh Jarque-Bera. Metode ini bertujuan untuk melihat apakah 

hasil residual dari regresi telah terdistribusi secara normal atau tidak, setelah 
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terjadinya regresi. Dalam menguji normalitas melalui metode Jarque-Bera, 

peneliti menggunakan program Eviews. 

Proses pengujian Jarque-Berra: 

a. Rumus hipotesis dalam uji normalitas Jarque-Berra 

b. Ditentukan level signifikansi α=0.05 

c. Berdasarkan probabilitas 

Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

d. Ditarik keputusan apakah setiap variabel terdistribusi normal atau tidak 

3.3.1.3 Histrogam residual 

Histrogam residual merupakan metode grafis yang paling sederhana untuk 

melihat apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Jika histogram 

residual menyerupai grafik distribusi normal, maka bisa dikatakan variabel 

tersebut terdistribusi secara normal. Bentuk dari grafik distribusi normal ini 

menyerupai lonceng, sehingga apabila Fgrafik ini dibagi dua maka akan 

mempunyai bentuk yang sama. 
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3.3.2 Uji Multikolonieritas 

Multikolinearitas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam 

regresi berganda. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar-variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel independen yang nilali korelasi antar-sesama variabel 

independen sama dengan nol. 

Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan uji multikolinearitas. 

3.3.3 Uji Autokorelasi 

Secara harfiah Autokorelasi berarti adanya korelasi atau hubungan antara satu 

anggota observasi dengan observasi lain yang berlainan waktu
20

. Dalam hubungannya 

dengan OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan satu 

dengan variabel gangguan lain. Autokorelasi biasanya terjadi karena data yang 

dianalisis merupakan data runtut waktu, misalnya data GDP tahunan. Jika terjadi 

gejolak ekonomi pada satu periode yang akan mempengaruhi GDP pada satu periode, 

maka gejolak ini bisa mempengaruhi GDP. Sedangkan pada data crossection, 

masalah autokorelasi relatif jarang terjadi, karena gangguan pada observasi yang 

berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda.  

                                                           
20

 Menurut Agus Widarjo dalam Buku “Ekonometrika teori dan aplikasinya” 
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Untuk menguji adanya autokorelasi atau tidak, peneliti menggunakan uji Durbin-

Watson menggunakan program Eviews. Proses pengujian autokorelasi menggunakan 

Durbin-Watson ini sebagai berikut: 

a. Melakukan regresi model OLS dan kemudian didapatkan nilai residualnya 

b. Melihat nilai d 

c. Dengan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel independen tertentu tidak 

termasuk konstanta (k), dicari nilai kritis dL dan dU di tabel Durbin Watson 

d. Ditarik keputusan apakah ada autokorelasi  atau tidak melalui tabel/grafik 

Dalam uji ini, jika terdapat autokorelasi maka dapat dikoreksi. Ada beberapa cara 

untuk mengkoreksi masalah ini, namun tergantung dua hal: 

a. Jika p atau koefisien model AR(1) diketahui, maka dapat disembuhkan 

dengan melakukan transformasi persamaan atau yang dikenal dengan metode 

generalized difference equation. 

b. Jika p tidak diketahui tetapi bisa dicari melalui estimasi, maka dapat 

dilakukan 

a. Metode diferensiasi tingkat pertama metode generalized difference 

equation. 

b. Estimasi p didasarkan pada Berenblutt-Webb 
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c. Estimasi p didasarkan pada statistik d Durbin Watson 

d. Estimasi p dengan metode dua langkah Durbin 

e. Estimasi p dengan metode Cochrane-Orcutt 

Dalam penelitian ini, penulis tidak akan mengatasi masalah autokorelasi jika 

terjadi autokorelasi. 

3.3.4 Uji Heteroskedasticity 

Uji Heteroskedasticity merupakan uji model regresi untuk mencari apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari suatu residual tidak konstan, maka terjadi 

heteroskedasticity. Model regresi yang baik adalah model yang variance dari suatu 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain konstan, atau homokedastic. 

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedasticity, karena dalam 

data ini menghimpun data bervariasi dalam berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). 

Dalam mencari apakah suatu model regresi terjadi heteroskedasticity salah 

satunya adalah dengan menggunakan metode White. Dalam metode ini, asumsi 

tentang adanya normalitas pada variabel gangguan tidak diperlukan. Uji ini 

menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel 

independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan 

kuadrat variabel independen, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel 
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independen. Untuk menguji heteroskedasticity dengan metode White, peneliti 

menggunakan program Eviews. 

Proses pengujian pada Uji White adalah sebagai berikut: 

a. Estimasi persamaan 

e
2
 = b0 + b1BIRate + b3BIRate

2
 ………….. 

b. Mendapatkan residual data (e) 

c. Regresi persamaan tersebut menggunakan Eviews 

d. Rumus hipotesis dalam uji White 

H0: Residual data bersifat homokedastic 

Ha: Residual data bersifat heteroskedastic 

e. Tentukan level signifikansi α=0.05 

f. Berdasarkan probabilitas 

Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 

g. Dapat ditarik keputusan apakah data bersifat heteroskedastic atau 

homokedastic 
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3.3.4 Uji Regresi Linier Sederhana 

Regresi dalam pengertian modern adalah studi bagaimana variabel dependen 

dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata dari variabel dependen didasarkan 

nilai variabel independen yang diketahui. Dalam hal ini, hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen dijelaskan secara statistik, bukan hubungan yang 

pasti. Selain itu, hubungan variabel dependen dengan independen merupakan 

hubungan satu arah, berbeda dengan kausalitas ketika hubungan bersifat dua arah. 

Regresi juga berbeda dengan korelasi. Korelasi menunjukkan derajat / tingkat 

keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Korelasi yang tinggi 

menunjukkan pergerakan variabel satu dengan variabel lain dalam arah yang sama 

atau berkebalikan. Jika satu variabel naik, maka akan diikuti variabel lain dengan 

gerak searah atau berlawanan arah.  

Dari uji proses regresi linier ini akan didapatkan hubungan antara satu variabel 

dengan variabel dengan rumus: Y1 = B0 + B1X1 + e1 

Proses regresi linier sederhana: 

1. Tentukan variabel dependen (Y) dan variabel independennya (X) 

2. Rumuskan hipotesis Ha dan H0 

3. Tentukan level signifikansinya α=0 
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4. Hitung nilai t statistik (t hitung) dan mencari nilai t kritis dari tabel distribusi t 

pada α dan degree of freedom tertentu. Nilai t hitung dicari melalui program 

SPSS atau Eviews. Adapun t hitung dapat dicari dengan formula 

t = B1 – B*1 

       se(B1) 

Keterangan:  

B*1: nilai pada hipotesis nol (H0) 

5. Membandingkan nilai t hitung dengan t kritisnya. 

Jika nilai t hitung > nilai t kritis, H0 ditolah 

Jika nilai t hitung < nilai t kritis, H0 diterima 

Pengaruh Bi Rate..., Gita Anastasia Armiyanti, Ma.-Ibs, 2009



73 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Perkembangan BI Rate periode Juli 2005 – Januari 2009 

Gambar 4.1 

Sumber: Bank Indonesia 

Semenjak diberlakukannya BI Rate sebagai sinyal respon kebijakan moneter, BI 

Rate sudah mengalami naik turun seiring dengan perubahan ekonomi di Indonesia. BI 

Rate yang ditetapkan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan21 sepanjang bulan 

Juli 2005 sampai Januari 2009 telah beberapa kali mengalami perubahan. Kenaikan 

                                                           
21

 Sesuai dengan Undang – Undang Bank Indonesia Pasal 43 (1) tentang Penyelenggaraan Rapat 

Dewan Gubernur 
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atau penurunan BI Rate dilakukan berdasarkan perkiraan inflasi di masa yang akan 

datang. Jika inflasi cenderung akan bergerak ke atau di atas sasaran inflasi yang telah 

ditetapkan, maka akan tingkat BI Rate akan dinaikkan. Sebaliknya, jika inflasi 

cenderung akan bergerak di bawah kisaran inflasi yang akan ditetapkan, maka BI 

Rate akan diturunkan. Namun, BI Rate tidak akan berubah apabila perkiraan inflasi 

telah berada di kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan. Kenaikan dan penurunan BI 

Rate ditentukan dalam besaran basis poin (bps), yaitu sekitar satu per seratus persen. 

BI Rate pertama kali ditetapkan sebesar 8.5%. Titik penetapan BI Rate tertinggi 

terjadi sepanjang bulan Desember 2005 sampai dengan April 2006 yaitu sebesar 

12.75%, sedangkan BI Rate terendah terjadi sepanjang Desember 2007 sampai 

dengan April 2008 yaitu sebesar 8%.  

Sepanjang tahun 2005 BI Rate cenderung meningkat dari bulan ke bulan 

dikarenakan ekspektasi inflasi yang cenderung meningkat sejalan dengan kenaikan 

harga minyak dunia dan meningkatnya risiko stabilitas makro ekonomi terkait dengan 

perkembangan faktor eksternal, yaitu kenaikan suku bunga Fed dan melemahnya 

mata uang dunia terhadap USD. 

Tahun 2008 diwarnai oleh problematika yang terjadi di pasar keuangan global 

serta dampaknya pada perekonomian Indonesia. Perlambatan ekonomi dunia, saat ini 

telah dirasakan di beberapa negara industri maju dan mulai merambat pada negara 

emerging markets termasuk Indonesia. Gejolak yang terjadi di pasar global, tidak 
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dapat dihindari terasa mengalir dan menyebar pada ekonomi Indonesia. Terlepas dari 

masih kuatnya fundamental ekonomi Indonesia, sentimen negatif yang ditimbulkan 

dari krisis telah mendorong pelarian modal asing keluar. Hal tersebut berujung pada 

sebuah gambaran pesimis tentang prospek perekonomian domestik. 

Dalam kondisi yang tidak menentu sepanjang tahun, Bank Indonesia tetap 

memfokuskan untuk menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi. Bank Indonesia 

senantiasa mencermati perkembangan makroekonomi secara seksama, dengan tujuan 

akhir untuk mencapai target kestabilan harga. Bank Indonesia akan tetap 

melaksanakan kebijakan moneter secara terukur dan berhati-hati dalam mencermati 

dinamika perekonomian. Terkait dengan itu, Bank Indonesia akan terus mendukung 

upaya pemerintah dalam menggerakan perekonomian negeri. 

4.1.2. Perkembangan Kredit periode Juli 2005 – Januari 2009 

Gambar 4.2 

Sumber: Bank Indonesia 
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Seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, jumlah kredit bank umum dari Juli 

2005 sampai dengan Januari 2009 menunjukkan tren yang relatif meningkat dari 

tahun ke tahun. Tercatat pada bulan November 2008 jumlah kredit bank umum 

mencapai titik tertinggi, yaitu sekitar 1,325 triliun rupiah dan terendah pada bulan 

Agustus 2005 yaitu sekitar 666 triliun rupiah.  

Secara keseluruhan, kinerja sektor perbankan mengalami peningkatan. Hal ini 

terlihat dari jumlah kredit bank umum yang relatif meningkat dari bulan ke bulannya. 

Peningkatan penyaluran kredit mencerminkan meningkatnya kinerja perbankan yang 

melaksanakan fungsi intermediasi perbankan, yang menunjukkan semakin 

meningkatnya pembiayaan ke sektor riil. 

Tingkat Bunga Pinjaman (Kredit) 

Gambar 4.3 

Sumber: diolah 
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Tingkat bunga pinjaman didapatkan dari rumus: 

 

  

 

Dari perhitungan di atas, didapatkan hasil bahwa tingkat bunga pinjaman bank 

umum secara relatif meningkat tiap bulan dalam satu tahun namun turun tiap awal 

tahun. Penurunan di awal tahun dikarenakan setiap awal tahun, pendapatan bunga 

pinjaman sangat rendah. 

Dari data grafik di atas, dapat dilihat bahwa titik tertinggi pada bulan Desember 

2006, yaitu sebesar 0.1387750 atau sekitar 13.9%, sedangkan titik terendah terdapat 

pada bulan Januari 2008 yaitu sebesar 0.1054786 atau sekitar 10.55%.  

4.1.3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga periode Juli 2005 – Januari 2009 

Gambar 4.4 
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Sampai dengan Agustus 2006, pertumbuhan DPK terus menurun. Penurunan 

tersebut terjadi pada komponen deposito. Sementara itu pertumbuhan giro dan 

tabungan sedikit meningkat dari bulan Juni 2006. Dengan demikian, terdapat 

kecenderungan masyarakat untuk menyimpan dananya dalam produk perbankan yang 

bersifat jangka pendek. Namun, sekitar bulan September 2006, mulai terdapat 

peningkatan penghimpunan DPK. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan 

masyarakat yang tinggi terhadap perbankan nasional. Pertumbuhan peningkatan 

jumlah DPK ini terjadi hingga bulan Januari 2009. 

4.1.3.1. Giro 

Gambar 4.5 

Sumber: Bank Indonesia 

Seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, jumlah giro bank umum dari 

Juli 2005 sampai dengan Januari 2009 menunjukkan tren yang relatif mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada bulan Juli 2005, giro bank umum sebesar 
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263 triliun rupiah adalah titik terendah sepanjang periode Juli 2005 sampai 

dengan Januari 2009. Pada bulan November 2008 jumlah giro bank umum 

mencapai titik tertinggi yaitu sekitar 439 triliun rupiah. 

Gambar 4.6 

Sumber: Diolah 

Tingkat bunga Giro didapatkan dari rumus: 

 

 

 

Dari perhitungan di atas, didapatkan hasil bahwa tingkat bunga giro bank 

umum secara relatif meningkat tiap bulan dalam satu tahun namun turun tiap awal 

tahun. Penurunan di awal tahun dikarenakan setiap awal tahun, beban bunga giro 
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sangat rendah karena biasanya bank membayar beban bunga pada akhir tahun 

kepada nasabahnya untuk memperhitungkan pajak. 

Dari data grafik di atas, dapat dilihat bahwa titik tertinggi pada bulan 

Desember 2006 yaitu sebesar 0.02235367 atau sekitar 2.2%, sedangkan titik 

terendah terdapat pada bulan Januari 2008 yaitu sebesar 0.00197115 atau sekitar 

0.2%. 

4.1.3.2. Deposito 

Gambar 4.7 

 Sumber: Bank Indonesia 

Seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, jumlah deposito bank umum 

dari Juli 2005 sampai dengan Januari 2009 menunjukkan tren yang relatif 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada bulan Juli 2005, deposito bank 

umum sebesar 467 triliun rupiah. Titik terendah terjadi pada bulan Agustus 2005 
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sebesar 478 triliun rupiah, sedangkan pada bulan Januari 2009 jumlah giro bank 

umum mencapai titik tertinggi yaitu sekitar 833 triliun rupiah. 

Dari ketiga komponen, giro, tabungan dan deposito, jumlah terbesar terdapat 

pada komponen deposito. Hal ini dikarenakan deposito menawarkan bunga yang 

relatif lebih tinggi dibandingkan giro, tabungan dan jenis simpanan lainnya. 

Deposito juga merupakan salah satu pilihan investasi yang aman bagi para 

nasabah dibandingkan investasi lain, sejalan dengan peningkatan kepercayaan 

terhadap perbankan nasional, para masyarakat tidak enggan untuk menaruh 

investasinya pada bank di Indonesia. 

Gambar 4.8 

Sumber: Diolah 

Tingkat bunga deposito didapatkan dari rumus: 

   

Rata   
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Dari perhitungan di atas, didapatkan hasil bahwa tingkat bunga deposito bank 

umum secara relatif meningkat dalam periode pertahunnya namun menurun tiap 

awal tahun. Penurunan di awal tahun dikarenakan setiap awal tahun, beban bunga 

deposito sangat rendah karena biasanya bank membayar beban bunga pada akhir 

tahun kepada nasabahnya untuk memperhitungkan pajak. 

Dari data grafik di atas, dapat dilihat bahwa titik terendah pada bulan Januari 

2008 yaitu sebesar 0.00571876 atau sekitar 0.5%, sedangkan titik tertinggi 

terdapat pada bulan Desember 2006 yaitu sebesar 0.09458144 atau sekitar 9.5%. 

4.1.3.3. Tabungan 

Gambar 4.9 

 Sumber: Bank Indonesia 

Seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, jumlah Tabungan bank umum 

dari Juli 2005 sampai dengan Januari 2009 menunjukkan tren yang relatif 
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mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada bulan Juli 2005, tingkat 

tabungan bank umum sebesar 285 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2006, tingkat 

tabungan bank umum sempat mengalami penurunan dan mencapai titik terendah 

pada bulan Maret hingga turun menjadi sebesar 268 triliun rupiah, sedangkan titik 

tertinggi terjadi pada bulan Desember 2008 sebesar 498 triliun rupiah. 

Gambar 4.10 

Sumber: diolah 

Tingkat bunga simpanan didapatkan dari rumus: 

  

 

Dari perhitungan di atas, didapatkan hasil bahwa tingkat bunga simpanan 

bank umum secara relatif meningkat tiap tahunnya namun turun tiap awal tahun. 

Penurunan di awal tahun dikarenakan setiap awal tahun, beban bunga simpanan 
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sangat rendah karena biasanya bank membayar beban bunga pada akhir tahun 

kepada nasabahnya untuk memperhitungkan pajak. 

Dari data grafik di atas, dapat dilihat bahwa titik terendah pada bulan Januari 

2009 yaitu sebesar 0.00265909 atau sekitar 0.3%, sedangkan titik tertinggi 

terdapat pada bulan Desember 2005 yaitu sebesar 0.04126938 atau sekitar 4.1%. 

4.2. Hasil penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah BI Rate mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kredit melalui variabel sumber dana pihak ketiga bank (DPK) 

bank yaitu giro, tabungan dan deposito. Peneliti melakukan beberapa model regresi. 

Yang pertama menguji pengaruh tingkat BI Rate terhadap tingkat bunga produk dana 

pihak ketiga yaitu giro, tabungan dan deposito yang dihitung melalui rumus. 

Selanjutnya diuji pengaruh tingkat bunga dana pihak ketiga bank, yaitu giro, 

tabungan dan deposito terhadap tingkat bunga kredit yang dibebankan kepada debitur. 

Berikut ini adalah analisis hasil dari model regresi tersebut, yang diawali dengan uji 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan yang dapat membuat hasil statistik yang diperoleh menjadi tidak valid, 

baru setelah itu dilakukan regresi linier sederhana. 

4.2.1. Sampel dan Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang ada di Indonesia. Dari 

seluruh bank, peneliti menjumlahkan secara umum total giro, tabungan dan deposito 
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yang datanya diambil dari laporan tahunan Bank Indonesia. Data yang digunakan 

berjumlah 43 bulan, yaitu laporan tahunan Bank Indonesia yang dihitung secara 

bulanan dari bulan Juli 2005 sampai dengan Januari 2009. 

4.2.2. Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pengujian normalitas. 

Dari dua pengujian tersebut, didapatkan bahwa yang digunakan telah terdistribusi 

secara normal. Berikut ini adalah hasil dari dua pengujian tersebut. 

4.2.2.1.1. Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

Dari pengujian menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

  
BI 

Rate 

Tk. 

Bunga 

Kredit 

Tk. 

bunga 

DPK 

Tk. 

bunga 

Giro 

Tk. Bunga 

Tabungan 

Tk. 

Bunga 

Deposito 

∆Kredit 

Kolmogoro

v-Smirnov 
1.292 0.496 0.408 0.576 0.439 0.368 1.046 

Asymp. Sig 

(2-tailed) 
0.71 0.966 0.996 0.894 0.99 0.999 0.224 

Sumber: diolah 

Dari tabel, terlihat bahwa BI Rate memiliki probabilitas signifikansi sebesar 

0.071. Nilai ini berada di atas level signifikansi yaitu α = 0.05, yang berarti 

hipotesis nol (H0) diterima atau variabel BI Rate telah terdistribusi secara normal. 
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Tingkat bunga giro memiliki probablitas signifikansi 0.894. Nilai ini berada 

jauh di atas level signifikansi α = 0.05 (H0 diterima), yang berarti Tingkat bunga 

giro juga telah terdistribusi dengan normal. 

Tingkat bunga deposito memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0.999. Nilai 

ini juga berada jauh di atas level signifikansi α = 0.05 (H0 diterima), yang berarti 

Tingkat bunga deposito juga telah terdistribusi dengan normal. 

Tingkat bunga simpanan atau tabungan memiliki probablitas signifikansi 

0.990. Nilai ini berada jauh di atas level signifikansi α = 0.05 (H0 diterima), yang 

berarti Tingkat bunga simpanan juga telah terdistribusi dengan normal. 

Tingkat bunga DPK memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0.996. Nilai ini 

juga berada jauh di atas level signifikansi α = 0.05 (H0 diterima), yang berarti 

Tingkat bunga DPK juga telah terdistribusi dengan normal. 

Tingkat bunga pinjaman memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0.966. 

Nilai ini juga berada jauh di atas level signifikansi α = 0.05 (H0 diterima), yang 

berarti Tingkat bunga pinjaman juga telah terdistribusi dengan normal. 

Perubahan kredit bank umum memiliki probabilitas signifikansi sebesar 

0.224. Nilai ini juga berada jauh di atas level signifikansi α = 0.05 (H0 diterima), 

yang berarti perubahan kredit bank umum juga telah terdistribusi dengan normal. 
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4.2.2.1.2. Uji Normalitas Jarque-Berra 

Dari pengujian menggunakan metode Jarque Berra didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

  BI Rate 

Tk. 

Bunga 

kredit 

Tk. bunga 

DPK 

Tk. bunga 

Giro 

Tk. Bunga 

Tabungan 

Tk. 

Bunga 

Deposito 

Jarque 

Berra 
5.536727 1.970395 1.112432 2.652873 1.688285 1.044652 

Probability 0.062765 0.373365 0.873375 0.265421 0.429926 0.593139 

Sumber: Diolah 

Dari tabel, terlihat bahwa tingkat BI Rate memiliki probabilitas signifikansi 

sebesar 0.062765. Nilai ini berada di atas level signifikansi yaitu α = 0.05, yang 

berarti hipotesis nol (H0) diterima atau variabel tingkat BI Rate telah terdistribusi 

secara normal. 

Terlihat bahwa tingkat bunga kredit memiliki probabilitas signifikansi sebesar 

0.373365. Nilai ini berada di atas level signifikansi yaitu α = 0.05, yang berarti 

hipotesis nol (H0) diterima atau variabel bunga tingkat kredit terdistribusi secara 

normal.Dari tabel, terlihat bahwa tingkat bunga DPK memiliki probabilitas 

signifikansi sebesar 0.573375. Nilai ini berada di atas level signifikansi yaitu α = 

0.05, yang berarti hipotesis nol (H0) diterima atau variabel tingkat bunga DPK 

telah terdistribusi secara normal. 
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Terlihat bahwa tingkat bunga giro memiliki probabilitas signifikansi sebesar 

0.265421. Nilai ini berada di atas level signifikansi yaitu α = 0.05, yang berarti 

hipotesis nol (H0) diterima atau variabel tingkat bunga giro telah terdistribusi 

secara normal. 

Dari tabel, terlihat bahwa tingkat bunga deposito  memiliki probabilitas 

signifikansi sebesar 0.593139. Nilai ini berada di atas level signifikansi yaitu α = 

0.05, yang berarti hipotesis nol (H0) diterima atau variabel tingkat bunga deposito 

telah terdistribusi secara normal. 

Dari tabel, terlihat bahwa tingkat bunga simpanan memiliki probabilitas 

signifikansi sebesar 0.429926. Nilai ini berada di atas level signifikansi yaitu α = 

0.05, yang berarti hipotesis nol (H0) diterima atau variabel tingkat bunga 

simpanan telah terdistribusi secara normal. 

Hasil uji normalitas di atas yang menggunakan dua metode, menunjukkan 

bahwa data telah terdistribusi secara normal, sehingga data ini sudah siap diuji 

menggunakan metode regresi. 
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4.2.3. Pengaruh BI Rate terhadap rata-rata Pertumbuhan Kredit Bank Umum 

4.2.3.1. Uji Autokorelasi 

Untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat autokorelasi atau tidak, 

peneliti menggunakan uji Durbin Watson. Karena jumlah data yang akan diuji 

sebanyak 43 sampel dengan nilai signifikansi 5% dan variabel independen 1 

(k=1), maka tabel Durbin Watson yang digunakan adalah: 

Durbin Watson Test Bound 

   k = 1 

n dL dU 

40 1.442 1.544 

. . . 

. . . 

45 1.475 1.566 

dL = 1.450; 4-dL = 2.550 

dU =1.550; 4-dU = 2.450 

Nilai statistik d Hasil 

0 < d < dL Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif 

dL ≤ d ≤ dU Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

dU ≤ d ≤ 4 - dU Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi 

4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

4 - dL ≤ d ≤ 4 Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif 

 

Dan hasil yang diperoleh untuk pengaruh  BI Rate terhadap perubahan kredit 

adalah sebagai berikut: 

  BI Rate terhadap Kredit 

Durbin Watson 2.540 

 Sumber: diolah 
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Didapatkan hasil Durbin Watson (DW) untuk pengaruh BI Rate terhadap 

perubahan kredit sebesar 2.540. Hasil ini di atas 2.450 (4-dU) namun di bawah 

2.550 (4-dL), sehingga dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa mengambil 

keputusan karena hasil DW berada di daerah keragu-raguan. 

4.2.3.2. Uji Heteroskedasticity 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pengujian Uji White untuk 

menguji apakah data yang digunakan terjadi heterokedasticity atau tidak. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

BI Rate terhadap kredit bank umum 

Obs*R-squared 3.122692 

Probability 0.209853 

            Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.209853 yaitu di atas 

level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya kita tidak bisa menolak hipotesis nol 

(H0) atau dapat disimpulkan model regresi ini bersifat homokedastic tidak bersifat 

heterokedastic. Artinya variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap. 

4.2.3.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Pengaruh Bi Rate..., Gita Anastasia Armiyanti, Ma.-Ibs, 2009



91 

 

Uji yang selanjutnya dilakukan adalah uji linier sederhana. Dalam pengujian 

ini, dapat dilihat apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lain. Berikut ini adalah hasil dari uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini: 

Descriptive Statistic 

  Mean Standard Deviation 

BI Rate 0.0979651 0.01702813 

Kredit Bank Umum 0.0172000 0.03143335 

  Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) dari BI Rate adalah 

sebesar 0.0979651 atau sekitar 9.8% dengan nilai standar deviasi sebesar 

0.01702813. Rata-rata (mean) dari kredit bank umum adalah sebesar 0.0172000 

atau sekitar 1.7% dengan nilai standar deviasi 0.03143335. 

Analisis Korelasi 

  

KREDIT BI_RATE 

Pearson Correlation KREDIT 1.000 -.224 

BI_RATE -.224 1.000 

Sig. (1-tailed) KREDIT . .077 

BI_RATE .077 . 

        Sumber: Diolah 

Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara BI Rate dengan 

pemberian kredit bank umum sebesar -0.224. Angka tersebut berada di bawah 

25%, artinya hubungan kedua variabel tersebut lemah.  
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Korelasi negatif menunjukkan bahwa hubungan antara BI Rate dengan 

pemberian kredit bank umum tidak searah. Artinya jika BI Rate turun, maka 

tingkat kredit akan naik dan sebaliknya jika BI Rate naik maka tingkat kredit akan 

turun.  

Selain itu, untuk melihat berapa nilai korelasi antara kedua variabel dapat juga 

dilihat dari nilai R square nya atau disebut dengan koefisien korelasi. Nilai 

koefisien korelasi antara variabel BI Rate dengan kredit adalah sebesar 0.224 

yang berarti hubungan antara BI Rate dengan kredit adalah sebesar 22.4%.  

Kesimpulannya adalah, hubungan antara BI Rate dengan pemberian kredit 

bank umum adalah lemah dan tidak searah, dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 22.4%. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.050 0.026 0.03101784 

           Sumber: Diolah 

Dari perhitungan didapatkan R square sebesar 0.050 atau 5%. Artinya 

pengaruh variabel BI Rate terhadap tingkat pemberian kredit adalah sebesar 5%, 

sedangkan sisanya 95% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lain yang 

berasal dari luar model regresi ini. 
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Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) t Prob. 

Constant 0.058 2.039 0.0482 

BI Rate -0.411 -1.451 0.1549 

 

Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.058 dan 

BI Rate sebesar -0.411 maka didapatkan persamaan regresi 

Kredit Bank Umum = 0.058 + -0.411 BI Rate 

 

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan jika BI Rate meningkat 1 poin 

persentase maka tingkat bunga DPK akan menurun sebesar 0.411 poin persentase. 

Uji signifikansi yang dilakukan peneliti pada model regresi pengaruh BI Rate 

terhadap perubahan kredit bank umum dilihat dari nilai Prob. BI Rate yang 

nilainya 0.1549. Nilai ini jauh di atas nilai α = 0.05 yang menunjukkan bahwa 

model ini tidak signifikan terhadap perubahan tingkat pemberian kredit bank 

umum pada pada α = 0.05. Hal ini dikarenakan instrumen BI Rate merupakan 

salah satu instrumen moneter tidak langsung, karena instrumen ini tidak dapat 

secara langsung mempengaruhi sasarannya. Dibutuhkan waktu untuk mencapai 

sasaran yang diinginkan (time lag). 
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4.2.4. Pengaruh BI Rate terhadap Rata-rata Tingkat Bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) 

4.2.4.1. Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi Durbin-Watson yang diperoleh untuk pengaruh  BI Rate 

terhadap tingkat bunga dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:  

  Tk. Bunga DPK 

Durbin Watson 0.914 

               Sumber: Diolah 

Didapatkan hasil nilai Durbin-Watson untuk pengaruh BI Rate terhadap 

tingkat bunga DPK 0.914. Hasil ini berada di atas 0 namun di bawah nilai dL 

(1.450). Artinya model ini mempunyai autokorelasi positif.  

4.2.4.2. Uji Heteroskedasticity 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pengujian Uji White untuk 

menguji apakah data yang digunakan terjadi heterokedasticity atau tidak. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tingkat BI Rate terhadap tingkat bunga DPK 

Obs*R-squared 1.444693 

Probability 0.485611 

             Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.485611 yaitu di atas 

level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya kita tidak bisa menolak hipotesis nol 

Pengaruh Bi Rate..., Gita Anastasia Armiyanti, Ma.-Ibs, 2009



95 

 

(H0) atau dapat disimpulkan model regresi ini bersifat homokedastic tidak bersifat 

heterokedastic. Artinya variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap. 

4.2.4.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Uji yang selanjutnya dilakukan adalah uji linier sederhana. Dalam pengujian 

ini, dapat dilihat apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lain. Berikut ini adalah hasil dari uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini: 

Descriptive Statistic 

  Mean Standard Deviation 

BI Rate 0.0979651 0.01702813 

Tingkat Bunga DPK 0.0286028 0.01501941 

  Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) dari BI Rate adalah 

sebesar 0.0979651 atau sekitar 9.8% dengan nilai standar deviasi sebesar 

0.01702813. Rata-rata dari tingkat bunga DPK adalah sebesar 0.0286028 atau 

sekitar 2.9% dengan nilai standar deviasi sebesar 0.01501941.  

Analisis Korelasi 

  

TB_DPK BI_RATE 

Pearson Correlation TB_DPK 1.000 .191 

BI_RATE .191 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_DPK . .110 

BI_RATE .110 . 
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Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara BI Rate dengan 

tingkat bunga DPK sebesar 0.191. Artinya hubungan kedua variabel tersebut 

lemah. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara BI Rate dengan 

tingkat bunga DPK searah. Artinya jika BI Rate turun, maka tingkat bunga DPK 

akan turun juga.  

Selain itu nilai koefisien korelasi antara variabel BI Rate dengan tingkat 

bunga DPK adalah sebesar 0.191 yang berarti hubungan antara BI Rate dengan 

tingkat bunga DPK adalah sebesar 19.1%. 

Kesimpulannya adalah, hubungan antara BI Rate dengan tingkat bunga DPK 

adalah lemah dan searah dengan koefisien korelasi sebesar 19.1%. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.036 0.013 0.01492154 

           Sumber: Diolah 

Dari perhitungan didapatkan R Square sebesar 0.036 atau 3.6%. Artinya 

pengaruh variabel BI Rate terhadap tingkat bunga DPK hanya sebesar 3.6%, 

sedangkan sisanya 96.4% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lain yang 

berasal dari luar model regresi ini. 
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Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) t Prob. 

Constant 0.012 0.900 0.3734 

BI Rate 0.168 1.246 0.2198 

   Sumber: diolah 

 Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.012 dan 

BI Rate sebesar 0.168 maka didapatkan persamaan regresi 

Tingkat Bunga DPK = 0.012 + 0.168 BI Rate 

 

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan jika BI Rate meningkat 1 poin 

persentase maka tingkat bunga DPK akan meningkat sebesar 0.168 poin 

persentase.  

 Uji signifikansi yang dilakukan peneliti pada model regresi pengaruh BI Rate 

terhadap tingkat bunga DPK dilihat dari nilai Prob. BI Rate yang nilainya jauh di 

atas nilai α = 0.05 yang menunjukkan bahwa model ini tidak signifikan. Artinya, 

BI Rate pengaruhnya terhadap tingkat bunga DPK tidak signifikan pada α = 0.05. 

Hal ini dikarenakan instrumen BI Rate merupakan salah satu instrumen moneter 

tidak langsung, karena instrumen ini tidak dapat secara langsung mempengaruhi 

sasarannya. Dibutuhkan waktu untuk mencapai sasaran yang diinginkan (time 

lag). 
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4.2.5. Pengaruh BI Rate terhadap Rata-rata Tingkat Bunga Giro, Deposito dan 

Tabungan 

4.2.5.1. Pengaruh BI Rate terhadap rata-rata tingkat bunga Giro 

4.2.5.1.1. Uji Autokorelasi 

  Tk. Bunga Giro 

Durbin Watson 0.988 

    Sumber: diolah 

Didapatkan hasil nilai Durbin-Watson untuk pengaruh BI Rate terhadap 

tingkat bunga giro 0.988. Hasil ini berada di atas 0 namun di bawah nilai dL 

(1.450). Artinya model ini mempunyai autokorelasi positif.  

4.2.5.1.2. Uji Heteroskedasticity 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pengujian Uji White untuk 

menguji apakah data yang digunakan terjadi heterokedasticity atau tidak. Hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tingkat BI Rate terhadap tingkat bunga Giro 

               

   Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.867413 yaitu di atas 

level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya kita tidak bisa menolak hipotesis nol 

Obs*R-squared 0.284480 

Probability 0.867413 
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(H0) atau dapat disimpulkan model regresi ini bersifat homokedastic tidak bersifat 

heterokedastic. Artinya variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap. 

4.2.5.1.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Berikut ini adalah hasil dari uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini: 

Descriptive Statistic 

  Mean Standard Deviation 

BI Rate 0.0979651 0.01702813 

Tingkat Bunga Giro 0.0124304 0.00626087 

  Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) dari BI Rate adalah sebesar 

0.0979651 atau sekitar 9.8% dengan nilai standar deviasi sebesar 0.01702813. Rata-rata 

dari tingkat bunga DPK adalah sebesar 0.0286028 atau sekitar 2.9% dengan nilai 

standar deviasi sebesar 0.01501941. 

Analisis Korelasi 

  

TB_GIRO BI_RATE 

Pearson Correlation TB_GIRO 1.000 .045 

BI_RATE .045 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_GIRO . .387 

BI_RATE .387 . 

        Sumber: Diolah 
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Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara BI Rate dengan 

tingkat bunga giro sebesar 0.045. Artinya hubungan kedua variabel tersebut 

sangat lemah. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara BI Rate 

dengan tingkat bunga giro searah. Artinya jika BI Rate turun, maka tingkat bunga 

giro akan turun juga.  

Selain itu, untuk melihat berapa nilai korelasi antara kedua variabel dapat juga 

dilihat dari nilai R nya atau disebut dengan koefisien korelasi. Nilai koefisien 

korelasi antara variabel BI Rate dengan tingkat bunga giro adalah sebesar 0.045 

yang berarti hubungan antara BI Rate dengan tingkat bunga giro adalah sebesar 

4.5%.  

Kesimpulannya adalah, hubungan antara BI Rate dengan tingkat bunga giro 

adalah sangat lemah, searah, dengan nilai koefisien korelasi 0.045. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.002 -0.22 0.00633033 

           Sumber: Diolah 

 Dari perhitungan didapatkan R Square sebesar 0.002 atau 0.2%. Artinya 

hampir tidak ada pengaruh variabel BI Rate terhadap tingkat bunga giro. Berarti, 

tingkat bunga giro sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab lain yang 

berasal dari luar model regresi ini. 
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Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) T Prob 

Constant 0.011 1.895 0.0651 

BI Rate 0.017 0.289 0.7742 

Sumber: Diolah 

Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.011 dan 

BI Rate sebesar 0.017 maka didapatkan persamaan regresi 

Tingkat bunga giro = 0.011 + 0.017 BI Rate 

 Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa, jika nilai BI Rate meningkat 

1 poin persentase, maka tingkat bunga giro akan meningkat sebesar 0.017 poin 

persentase. 

Uji signifikansi yang dilakukan peneliti pada model regresi pengaruh BI Rate 

terhadap tingkat bunga giro dilihat dari nilai Prob. BI Rate yang nilainya jauh di 

atas nilai α = 0.05 yang menunjukkan bahwa model ini tidak signifikan. Artinya, 

BI Rate pengaruhnya terhadap tingkat bunga giro bank umum tidak signifikan 

pada α = 0.05. Hal ini dikarenakan instrumen BI Rate merupakan salah satu 

instrumen moneter tidak langsung, karena instrumen ini tidak dapat secara 

langsung mempengaruhi sasarannya. Dibutuhkan waktu untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan (time lag). 
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4.2.5.2. Pengaruh BI Rate terhadap rata-rata tingkat bunga Deposito 

4.2.5.2.1. Uji Autokorelasi 

  Tk. Bunga Deposito 

Durbin Watson 0.897 

    Sumber: diolah 

Didapatkan hasil nilai Durbin-Watson untuk pengaruh BI Rate terhadap 

tingkat bunga deposito 0.897. Hasil ini berada di atas 0 namun di bawah nilai dL 

(1.450). Artinya model ini mempunyai autokorelasi positif.  

4.2.5.2.2. Uji Heteroskedasticity 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tingkat BI Rate terhadap tingkat bunga Deposito 

               

   Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.457886 yaitu di atas 

level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya kita tidak bisa menolak hipotesis nol 

(H0) atau dapat disimpulkan model regresi ini bersifat homokedastic tidak 

bersifat heterokedastic. Artinya variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap. 

Obs*R-squared 1.562268 

Probability 0.457886 
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4.2.5.2.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Berikut ini adalah hasil dari uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini: 

Descriptive Statistic 

  Mean Standard Deviation 

BI Rate 0.0979651 0.01702813 

Tingkat Bunga Deposito 0.0418859 0.02245054 

  Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) dari BI Rate adalah 

sebesar 0.0979651 atau sekitar 9.8% dengan nilai standar deviasi sebesar 

0.01702813. Rata-rata dari tingkat bunga deposito adalah sebesar 0.0418859 atau 

sekitar 4.2% dengan nilai standar deviasi sebesar 0.02245054. 

Analisis Korelasi 

  

TB_DEP BI_RATE 

Pearson Correlation TB_DEP 1.000 .156 

BI_RATE .156 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_DEP . .159 

BI_RATE .159 . 

        Sumber: Diolah 

Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara BI Rate dengan 

tingkat bunga deposito sebesar 0.156. Artinya hubungan kedua variabel tersebut 

lemah. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara BI Rate dengan 
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tingkat bunga deposito searah. Artinya jika BI Rate turun, maka tingkat bunga 

deposito akan turun juga.  

Selain itu nilai koefisien korelasi antara variabel BI Rate dengan tingkat 

bunga deposito adalah sebesar 0.156 yang berarti hubungan antara BI Rate 

dengan tingkat bunga giro adalah sebesar 15.6%. 

Kesimpulannya adalah, hubungan antara BI Rate dengan tingkat bunga 

deposito adalah lemah, dan searah, dengan koefisien korelasi sebesar 15.6%. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.024 0.000 0.02244563 

           Sumber: Diolah 

Dari perhitungan didapatkan r square sebesar 0.024 atau 2.4%. Artinya 

pengaruh variabel BI Rate terhadap tingkat bunga deposito hanya sebesar 2.4%, 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 97.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab 

lain yang berasal dari luar model regresi ini. 

Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) t Prob. 

Constant 0.022 1.077 0.2877 

BI Rate 0.205 1.009 0.3188 

   Sumber: diolah 

Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.022 dan 

BI Rate sebesar 0.205 maka didapatkan persamaan regresi 
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Tingkat bunga deposito = 0.025 + 0.205 BI Rate 

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa, jika nilai BI Rate 

meningkat 1 poin persentase, maka tingkat bunga deposito akan meningkat 

sebesar 0.205 poin persentase. 

Uji signifikansi yang dilakukan peneliti pada model regresi pengaruh BI Rate 

terhadap tingkat bunga deposito dilihat dari nilai Prob. BI Rate yang nilainya 

0.3188. Nilai ini jauh di atas nilai α = 0.05 yang menunjukkan pengaruh BI Rate 

terhadap tingkat bunga deposito bank umum tidak signifikan pada pada α = 0.05. 

Hal ini dikarenakan instrumen BI Rate merupakan salah satu instrumen moneter 

tidak langsung, karena instrumen ini tidak dapat secara langsung mempengaruhi 

sasarannya. Dibutuhkan waktu untuk mencapai sasaran yang diinginkan (time 

lag). 

4.2.5.3. Pengaruh BI Rate terhadap rata-rata tingkat bunga Tabungan 

4.2.5.3.1. Uji Autokorelasi 

  Tk. Bunga Tabungan 

Durbin Watson 0.884 

    Sumber: diolah 

Didapatkan hasil nilai Durbin-Watson untuk pengaruh BI Rate terhadap 

tingkat bunga tabungan 0.884. Hasil ini berada di atas 0 namun di bawah nilai dL 

(1.450). Artinya model ini mempunyai autokorelasi positif.  
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4.2.5.3.2. Uji Heteroskedasticity 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tingkat BI Rate terhadap tingkat bunga Tabungan 

               

   Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.068058 yaitu di atas 

level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya kita tidak bisa menolak hipotesis nol 

(H0) atau dapat disimpulkan model regresi ini bersifat homokedastic tidak bersifat 

heterokedastic. Artinya variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap. 

4.2.5.3.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Berikut ini adalah hasil dari uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini: 

Descriptive Statistic 

  Mean Standard Deviation 

BI Rate 0.0979651 0.01702813 

Tingkat Bunga Tabungan 0.0205604 0.01097426 

  Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) dari BI Rate adalah 

sebesar 0.0979651 atau sekitar 9.8% dengan nilai standar deviasi sebesar 

Obs*R-squared 5.374800 

Probability 0.068058 
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0.01702813. Rata-rata dari tingkat bunga tabungan adalah sebesar 0.0205604 atau 

sekitar 2% dengan nilai standar deviasi sebesar 0.01097426. 

Analisis Korelasi 

  

TB_TAB BI_RATE 

Pearson Correlation TB_TAB 1.000 .240 

BI_RATE .240 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_TAB . .061 

BI_RATE .061 . 

        Sumber: Diolah 

Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara BI Rate dengan 

tingkat bunga simpanan sebesar 0.240. Artinya hubungan kedua variabel tersebut 

lemah. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara BI Rate dengan 

tingkat bunga simpanan searah. Artinya jika BI Rate turun, maka tingkat bunga 

simpanan akan turun juga.  

Selain itu nilai koefisien korelasi antara variabel BI Rate dengan tingkat 

bunga simpanan adalah sebesar 0.240 yang berarti hubungan antara BI Rate 

dengan tingkat bunga simpanan adalah sebesar 24%. 

Kesimpulannya adalah, hubungan antara BI Rate dengan tingkat bunga 

simpanan adalah lemah dan searah, dengan koefisien korelasi sebesar 24%. 
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Kesimpulannya adalah, hubungan antara BI Rate dengan pemberian kredit 

bank umum adalah lemah dan tidak searah, dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 22.4%. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.057 0.034 0.01078344 

           Sumber: Diolah 

Dari perhitungan didapatkan R Square sebesar 0.057 atau 5.7%. Artinya 

pengaruh variabel BI Rate terhadap tingkat bunga simpanan hanya sebesar 5.7%, 

sedangkan sisanya 94.3% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lain yang 

berasal dari luar model regresi ini. 

Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) t Prob. 

Constant 0.005 0.559 0.5795 

BI Rate 0.154 1.581 0.1216 

   Sumber: diolah 

Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.005 dan 

BI Rate sebesar 0.154 maka didapatkan persamaan regresi 

Tingkat bunga tabungan = 0.005 + 0.154 BI Rate 

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa, jika nilai BI Rate 

meningkat 1 poin persentase, maka tingkat bunga tabungan akan meningkat 

sebesar 0.154 poin persentase. 
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Uji signifikansi yang dilakukan peneliti pada model regresi pengaruh BI Rate 

terhadap tingkat bunga simpanan/tabungan bank umum dilihat dari nilai Prob. BI 

Rate yang nilainya 0.1549. Nilai ini jauh di atas nilai α = 0.05 yang menunjukkan 

bahwa pengaruh BI Rate terhadap tingkat bunga tabungan bank umum tidak 

signifikan pada α = 0.05. Hal ini dikarenakan instrumen BI Rate merupakan salah 

satu instrumen moneter tidak langsung, karena instrumen ini tidak dapat secara 

langsung mempengaruhi sasarannya. Dibutuhkan waktu untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan (time lag). 

4.2.6. Pengaruh Rata-rata Tingkat Bunga Dana Pihak Ketiga (Giro, Deposito, 

Tabungan) terhadap Rata-rata Tingkat Bunga Pinjaman (kredit) 

4.2.6.1. Pengaruh rata-rata tingkat bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap rata-

rata tingkat bunga pinjaman 

4.2.6.1.1. Uji Autokorelasi 

  Tk. Bunga Pinjaman 

Durbin Watson 0.504 

    Sumber: diolah 

Didapatkan hasil nilai Durbin-Watson untuk pengaruh tingkat bunga DPK 

terhadap tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0.504. Hasil ini berada di atas 0 

namun di bawah nilai dL (1.450). Artinya model ini mempunyai autokorelasi 

positif.  
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4.2.6.1.2. Uji Heteroskedasticity 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tingkat bunga DPK terhadap tingkat bunga Pinjaman 

Obs*R-squared 8.101597 

Probability 0.017408 

   Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.017408 yaitu di 

bawah level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya hipotesis nol (H0) diterima atau 

dapat disimpulkan model regresi ini bersifat heterokedastic. Artinya variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak tetap. 

4.2.6.1.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

 

Berikut ini adalah hasil dari uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini: 

Analisis Korelasi 

  

TB_PINJ TB_DPK 

Pearson Correlation TB_PINJ 1.000 .972 

TB_DPK .972 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_PINJ . .000 

TB_DPK .000 . 

        Sumber: Diolah 
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Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara tingkat bunga DPK 

dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 0.972. Artinya hubungan kedua variabel 

tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara 

tingkat bunga DPK dengan tingkat bunga pinjaman searah. Artinya jika tingkat 

bunga DPK turun, maka tingkat bunga pinjaman akan turun juga.  

Selain itu nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat bunga DPK dengan 

tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0.972 yang berarti hubungan antara tingkat 

bunga DPK dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 97.2%. 

Kesimpulannya adalah, hubungan antara tingkat bunga DPK dengan tingkat 

bunga pinjaman adalah sangat kuat dan searah, dengan koefisien korelasi sebesar 

97.2%. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.944 0.943 0.00845362 

           Sumber: Diolah 

Dari perhitungan didapatkan R Square sebesar 0.944 atau 94.4%. Artinya 

pengaruh variabel tingkat bunga DPK terhadap tingkat bunga pinjaman sebesar 

94.4%, sedangkan sisanya 5.6% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lain 

yang berasal dari luar model regresi ini. 
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Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) T Prob. 

Constant 0.004 1.595 0.1185 

TB_DPK 2.294 26.409 0.0000 

   Sumber: diolah 

Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.004 dan 

tingkat bunga DPK sebesar 2.294 maka didapatkan persamaan regresi 

Tingkat Bunga Pinjaman = 0.004 + 2.294 tingkat bunga DPK 

Artinya, jika tingkat bunga DPK meningkat poin persentase maka tingkat 

bunga pinjaman akan meningkat sebesar 2.294 poin persentase. 

Uji signifikansi untuk pengaruh tingkat bunga DPK terhadap tingkat bunga 

pinjaman pada bank umum didapatkan nilai Prob. Tingkat bunga DPK sebesar 

0.0000. Nilai ini berada di bawah α = 0.05, yang berarti pengaruh tingkat bunga 

DPK terhadap tingkat bunga pinjaman pada bank umum signifikan pada α = 0.05.  

4.2.6.2. Pengaruh rata-rata tingkat bunga Giro terhadap rata-rata tingkat bunga 

pinjaman 

4.2.6.2.1. Uji Autokorelasi 

  Tk. Bunga Pinjaman 

Durbin Watson 0.974 

    Sumber: diolah 
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Didapatkan hasil nilai Durbin-Watson untuk pengaruh tingkat bunga Giro 

terhadap tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0.974. Hasil ini berada di atas 0 

namun di bawah nilai dL (1.450). Artinya model ini mempunyai autokorelasi 

positif.  

 

4.2.6.2.2. Uji Heteroskedasticity 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tingkat bunga Giro terhadap tingkat bunga Pinjaman 

Obs*R-squared 8.101597 

Probability 0.017408 

   Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.017408 yaitu di 

bawah level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya hipotesis nol (H0) diterima atau 

dapat disimpulkan model regresi ini bersifat heterokedastic. Artinya variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak tetap. 

4.2.6.2.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis Korelasi 

  

TB_PINJ TB_GIRO 

Pearson Correlation TB_PINJ 1.000 .987 

TB_GIRO .987 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_PINJ . .000 

TB_GIRO .000 . 
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        Sumber: Diolah 

Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara tingkat bunga giro 

dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 0.987. Artinya hubungan kedua variabel 

tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara 

tingkat bunga giro dengan tingkat bunga pinjaman searah. Artinya jika tingkat 

bunga giro turun, maka tingkat bunga pinjaman akan turun juga.  

Selain itu nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat bunga giro dengan 

tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0.987 yang berarti hubungan antara tingkat 

bunga giro dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 98.7%. 

Kesimpulannya adalah, hubungan antara tingkat bunga giro dengan tingkat 

bunga pinjaman adalah sangat kuat dan searah, dengan koefisien korelasi sebesar 

98.7%. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.947 0.973 0.00581951 

           Sumber: Diolah 

Dari perhitungan didapatkan R Square sebesar 0.947 atau 94.7%. Artinya 

pengaruh variabel tingkat bunga giro terhadap tingkat bunga pinjaman sebesar 

94.7%, sedangkan sisanya 5.3% harus dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lain 

yang berasal dari luar model regresi ini. 
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Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) t Prob. 

Constant 0.001 0.312 0.7563 

TB_GIRO 5.587 38.951 0.0000 

   Sumber: diolah 

Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.001 dan 

tingkat bunga giro sebesar 5.587 maka didapatkan persamaan regresi 

Tingkat Bunga Pinjaman = 0.001 + 5.587 tingkat bunga giro 

 

Artinya, jika tingkat bunga giro meningkat 1 poin persentase maka tingkat 

bunga pinjaman akan meningkat sebesar 5.587 poin persentase.  

Uji signifikansi untuk pengaruh tingkat bunga giro terhadap tingkat bunga 

pinjaman pada bank umum didapatkan nilai Prob. Tingkat bunga giro sebesar 

0.0000. Nilai ini berada di bawah α = 0.05, yang berarti pengaruh tingkat bunga 

giro terhadap tingkat bunga pinjaman pada bank umum signifikan pada α = 0.05. 

4.2.6.3. Pengaruh rata-rata tingkat bunga Deposito terhadap rata-rata tingkat 

bunga pinjaman 

4.2.6.3.1. Uji Autokorelasi 

  Tk. Bunga Pinjaman 

Durbin Watson 0.465 
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 Didapatkan hasil nilai Durbin-Watson untuk pengaruh tingkat bunga deposito 

terhadap tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0.465. Hasil ini berada di atas 0 

namun di bawah nilai dL (1.450). Artinya model ini mempunyai autokorelasi positif.  

4.2.6.3.2. Uji Heteroskedasticity 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tingkat bunga Deposito terhadap tingkat bunga Pinjaman 

Obs*R-squared 5.307171 

Probability 0.070398 

   Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.070398 yaitu di atas 

level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya kita tidak bisa menolak hipotesis nol 

(H0) atau dapat disimpulkan model regresi ini bersifat homokedastic tidak bersifat 

heterokedastic. Artinya variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap. 

4.2.6.3.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis Korelasi 

  

TB_PINJ TB_DEP 

Pearson Correlation TB_PINJ 1.000 .953 

TB_DEP .953 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_PINJ . .000 

TB_DEP .000 . 
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Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara tingkat bunga 

deposito dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 0.953. Artinya hubungan kedua 

variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan 

antara tingkat bunga deposito dengan tingkat bunga pinjaman searah. Artinya jika 

tingkat bunga deposito turun, maka tingkat bunga pinjaman akan turun juga.  

Selain itu nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat bunga deposito 

dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0.953 yang berarti hubungan 

antara tingkat bunga deposito dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 

95.3%. 

Kesimpulannya adalah, hubungan antara deposito dengan tingkat bunga 

pinjaman adalah sangat kuat dan searah, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 

95%. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.907 0.905 0.01091887 

           Sumber: Diolah 

Dari perhitungan didapatkan R Square sebesar 0.905 atau 90.7%. Artinya 

pengaruh variabel tingkat bunga deposito terhadap tingkat bunga pinjaman 

sebesar 90.7%, sedangkan sisanya 9.3% harus dijelaskan oleh faktor-faktor 

penyebab lain yang berasal dari luar model regresi ini. 
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Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) t Prob. 

Constant 0.007 1.988 0.0535 

TB_DEP 1.504 20.041 0.0000 

   Sumber: diolah 

Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.007 dan 

tingkat bunga deposito sebesar 1.504 maka didapatkan persamaan regresi 

Tingkat Bunga Pinjaman = 0.007 + 1.504 tingkat bunga deposito 

Artinya, jika tingkat bunga deposito meningkat 1 poin persentase maka 

tingkat bunga pinjaman akan meningkat sebesar 1.504 poin persentase. 

Uji signifikansi untuk pengaruh tingkat bunga deposito terhadap tingkat 

bunga pinjaman pada bank umum didapatkan nilai Prob. Tingkat bunga deposito 

sebesar 0.0000. Nilai ini berada di bawah α = 0.05, yang berarti pengaruh tingkat 

bunga deposito terhadap tingkat bunga pinjaman pada bank umum signifikan 

pada α = 0.05. 

4.2.6.4. Pengaruh rata-rata tingkat bunga tabungan terhadap rata-rata tingkat 

bunga pinjaman 

4.2.6.3.1. Uji Autokorelasi 

  Tk. Bunga Pinjaman 

Durbin Watson 0.657 

    Sumber: diolah 
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Didapatkan hasil nilai Durbin-Watson untuk pengaruh tingkat bunga tabungan 

terhadap tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0.657. Hasil ini berada di atas 0 

namun di bawah nilai dL (1.450). Artinya model ini mempunyai autokorelasi 

positif.  

4.2.6.1.2. Uji Heteroskedasticity 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Tingkat bunga Tabungan terhadap tingkat bunga Pinjaman 

Obs*R-squared 10.37245 

Probability 0.005593 

   Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.005593 yaitu di 

bawah level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya hipotesis nol (H0) diterima atau 

dapat disimpulkan model regresi ini bersifat heterokedastic. Artinya variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak tetap. 

4.2.6.1.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Analisis Korelasi 

  

TB_PINJ TB_TAB 

Pearson Correlation TB_PINJ 1.000 .969 

TB_TAB .969 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_PINJ . .000 

TB_TAB .000 . 

        Sumber: Diolah 
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Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara tingkat bunga 

simpanan dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 0.969. Artinya hubungan kedua 

variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan 

antara tingkat bunga deposito dengan tingkat bunga pinjaman searah. Artinya jika 

tingkat bunga simpanan turun, maka tingkat bunga pinjaman akan turun juga. 

Selain itu nilai koefisien korelasi antara variabel tingkat bunga simpanan 

dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0.969 yang berarti hubungan 

antara tingkat bunga simpanan dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 

96.9%. 

Kesimpulannya adalah, hubungan antara tingkat bunga simpanan dengan 

tingkat bunga pinjaman adalah sangat kuat dan searah, dengan koefisien korelasi 

sebesar 96.9%. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.939 0.938 0.000882855 

           Sumber: Diolah 

Dari perhitungan didapatkan R Square sebesar 0.939 atau 93.9%. Artinya 

pengaruh variabel tingkat bunga simpanan terhadap tingkat bunga pinjaman 

sebesar 93.9%, sedangkan sisanya 6.1% harus dijelaskan oleh faktor-faktor 

penyebab lain yang berasal dari luar model regresi ini. 
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Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) t Prob. 

Constant 0.006 1.975 0.0550 

TB_TAB 3.131 25.22 0.0000 

   Sumber: diolah 

Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.006 dan 

tingkat bunga simpanan sebesar 3.131 maka didapatkan persamaan regresi 

Tingkat Bunga Pinjaman = 0.001 + 3.131 tingkat bunga simpanan 

Artinya, jika tingkat bunga simpanan meningkat 1 poin persentase maka 

tingkat bunga pinjaman akan meningkat sebesar 3.131 poin persentase. 

Uji signifikansi untuk pengaruh tingkat bunga simpanan terhadap tingkat 

bunga pinjaman pada bank umum didapatkan nilai Prob. Tingkat bunga simpanan 

sebesar 0.0000. Nilai ini berada di bawah α = 0.05, yang berarti pengaruh tingkat 

bunga simpanan terhadap tingkat bunga pinjaman pada bank umum signifikan 

pada α = 0.05. 
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4.2.7. Pengaruh Rata – Rata Tingkat Suku Bunga Pinjaman terhadap Perubahan Rata 

– Rata Kredit Bank Umum 

4.2.7.1. Uji Autokorelasi 

Dan hasil yang diperoleh untuk pengaruh perubahan tingkat suku bunga 

pinjaman terhadap perubahan kredit sebagai berikut: 

  Tk. Bunga Pinjaman 

Durbin Watson 2.437 

 Sumber: diolah 

Didapatkan hasil Durbin BI Rate terhadap Watson (DW) untuk pengaruh 

tingkat suku bunga pinjaman terhada perubahan kredit adalah sebesar 2.437. Hasil 

ini berada di atas dU (1.550) dan di bawah 4-DU (2.450) yang berarti model ini 

tidak mempunyai autokorelasi. 

4.2.3.2. Uji Heteroskedasticity 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut: 

Perubahan Tingkat Suku Bunga Pinjaman terhadap Kredit 

Obs*R-squared 2.662119 

Probability 0.264197 

            Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai probabilitas sebesar 0.264197 yaitu di atas 

level signifikansinya sebesar 0.05. Artinya kita tidak bisa menolak hipotesis nol 
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(H0) atau dapat disimpulkan model regresi ini bersifat homokedastic tidak bersifat 

heterokedastic. Artinya variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap. 

4.2.3.3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Uji yang selanjutnya dilakukan adalah uji linier sederhana. Dalam pengujian 

ini, dapat dilihat apakah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lain. Berikut ini adalah hasil dari uji regresi yang dilakukan dalam penelitian ini: 

Descriptive Statistic 

  Mean Standard Deviation 

Tingkat Bunga Pinjaman 0.0700597 0.03587627 

Kredit Bank Umum 0.0172000 0.03143335 

  Sumber: Diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata (mean) dari tingkat bunga 

pinjaman adalah sebesar 0.0700597 atau sekitar 7% dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0.03143335. Sedangkan rata-rata (mean) dari kredit bank umum adalah 

sebesar 0.0172000 atau sekitar 1.7% dengan nilai standar deviasi 0.03143335. 

Analisis Korelasi 

  

KREDIT TB_PINJ 

Pearson Correlation KREDIT 1.000 .210 

TB_PINJ .210 1.000 

Sig. (1-tailed) KREDIT . .091 

TB_PINJ .091 . 
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Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara tingkat rata-rata suku 

bunga pinjaman dengan perubahan kredit bank umum adalah sebesar 0.210. 

Angka tersebut berada di bawah 25%, artinya hubungan kedua variabel tersebut 

cukup lemah.  

Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat rata-rata suku 

bunga pinjaman dengan perubahan kredit bank umum searah. Artinya jika tingkat 

suku bunga pinjaman turun, maka tingkat kredit akan turun pula dan sebaliknya 

jika suku bunga pinjaman naik maka tingkat kredit akan naik pula.  

Kesimpulannya adalah, hubungan antara tingkat rata-rata suku bunga 

pinjaman dengan perubahan kredit bank umum bank umum adalah lemah dan 

searah, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 21%. 

Analisis Koefisien Determinasi (R Square) 

R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate 

0.044 0.020 0.031111701 

           Sumber: Diolah 

Dari perhitungan didapatkan R square sebesar 0.044 atau 4.4%. Artinya 

pengaruh variabel tingkat rata-rata suku bunga pinjaman terhadap perubahan 

kredit bank umum hanya sebesar 4.4%, sedangkan sisanya 95.6% harus 

dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lain yang berasal dari luar model regresi 

ini. 
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Hubungan yang lemah ini artinya bahwa perubahan pemberian pinjaman bank 

umum tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat bunga pinjaman bank umum. Seperti 

teori yang sudah dijelaskan pada bab II, dalam pemberian pinjaman kepada 

debitur, bank mempertimbangkan 5C, yaitu character, capital, capacity, 

condition of economy dan collateral. Oleh karena itu, tingkat bunga pinjaman 

yang diberikan bisa menarik calon debitur untuk mengajukan permohonan kredit, 

namun dalam penyaluran kredit ditentukan oleh bank apakah sudah memenuhi 

kriteria 5C atau belum. Faktor kebutuhan loanable funds bank juga 

mempengaruhi bank dalam memberikan kredit ke masyarakat. Dalam kondisi 

yang masih bergejolak ini, perbankan lebih nyaman untuk meletakkan 

likuiditasnya di surat berharga dibanding menyalurkannya dalam bentuk kredit 

yang lebih berisiko. Selain itu, terdapat perbedaan kepentingan nasabah dalam 

mengajukan kredit ke bank dan faktor risiko yang berbeda, baik untuk modal 

kerja, investasi maupun konsumsi.  

Analisis Koefisien dan Uji t 

  Unstandardized Coefficients (B) t Prob. 

Constant 0.004 0.408 0.6859 

TB_PINJ 0.184 1.356 0.1828 

 

Dari kolom unstandardized coefficients, didapatkan nilai konstanta 0.004 dan 

perubahan tingkat bunga pinjaman sebesar 0.184 maka didapatkan persamaan 

regresi: 

Pengaruh Bi Rate..., Gita Anastasia Armiyanti, Ma.-Ibs, 2009



126 

 

Kredit Bank Umum = 0.0045 + 0.184 Tingkat Bunga Pinjaman 

 

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan jika tingkat bunga pinjaman 

meningkat 1 poin persentase maka tingkat kredit bank umum akan meningkat 

sebesar 0.184 poin persentase. 

Uji signifikansi untuk pengaruh tingkat bunga pinjaman terhadap perubahan 

kredit pada bank umum didapatkan nilai Prob. Tingkat bunga pinjaman sebesar 

0.1828. Nilai ini berada di atas α = 0.05, yang berarti pengaruh tingkat bunga 

pinjaman terhadap perubahan kredit bank umum tidak signifikan pada α = 0.05. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Setelah didapatkan hasil dari pengujian dan sudah dilakukannya analisis dan 

pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang merupakan 

jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. BI Rate secara mempengaruhi perubahan pinjaman bank umum tidak 

signifikan. Tidak signifikannya pengaruh BI Rate terhadap perubahan 

pinjaman bank umum ini dikarenakan BI Rate merupakan instrumen moneter 

tidak langsung yang membutuhkan waktu dalam mencapai sasaran 

operasionalnya (time lag).  

2. BI Rate secara mempengaruhi tingkat bunga DPK tidak signifikan. Sama 

seperti sebelumnya, tidak signifikannya pengaruh BI Rate terhadap DPK ini 

dikarenakan dalam kebijakan ini terdapat time lag dalam mempengaruhi 

sasaran operasionalnya.  

3. Setelah dilakukan uji statistik dan analisis maka didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

a. BI Rate mempengaruhi tingkat bunga giro bank umum secara tidak 

signifikan dengan hubungan yang sangat lemah dan searah. Dalam 
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penentuan tingkat bunga giro, tiap bank mempunyai faktor yang berbeda-

beda tergantung pada kebijakan manajemen bank yang bersangkutan. 

b. BI Rate mempengaruhi tingkat bunga deposito bank umum secara tidak 

signifikan dengan hubungan yang lemah dan searah. Sama seperti tingkat 

bunga pada giro, tingkat bunga pada deposito hanya menjadikan BI Rate 

sebagai salah satu faktor dalam penentuan tingkat bunga, namun bukan 

faktor yang utama. 

c. BI Rate mempengaruhi tingkat bunga simpanan/tabungan bank umum 

secara tidak signifikan dengan hubungan yang lemah dan searah. Sama 

seperti tingkat bunga pada giro dan deposito, tingkat bunga pada simpanan 

hanya menjadikan BI Rate salah satu faktor kecil dalam penentuannya. 

Perhitungan tingkat suku bunga pada tabungan antara satu bank dengan 

bank lain berbeda, bergantung pada kebijakan manajemennya. 

Pengaruh BI Rate terhadap tingkat suku bunga simpanan lebih tinggi 

dibandingkan pengaruhnya terhadap giro dan deposito. Pengaruh BI Rate 

yang lemah ini dikarenakan setiap bank mempunyai perhitungan yang 

berbeda dalam menentukan tingkat suku bunganya. Selain itu, ketatnya 

persaingan antar-bank tingkat suku bunga menjadi salah satu faktor untuk 

menarik nasabah sebanyak-banyaknya, jadi BI Rate bukan menjadi salah 

satu faktor utama dalam penentuan tingkat suku bunga. 

4. Setelah dilakukan uji statistik dan dianalisis, didapatkan hasil sebagai berikut: 
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a. Tingkat bunga DPK mempengaruhi secara signifikan tingkat bunga 

pinjaman, dengan hubungan yang sangat kuat dan searah. Ini berarti, 

dalam penentuan tingkat bunga pinjaman, tingkat bunga DPK menjadi 

faktor utama. Hal ini dikarenakan untuk menyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit, bank memerlukan dana yang didapatkan 

dari pihak ketiga (DPK).  

b. Tingkat bunga giro mempengaruhi secara signifikan tingkat bunga 

pinjaman bank umum dengan hubungan yang kuat dan searah.  

c. Tingkat bunga deposito mempengaruhi secara signifikan tingkat bunga 

pinjaman bank umum dengan hubungan yang kuat dan searah.. 

d. Tingkat bunga simpanan mempengaruhi secara signifikan tingkat bunga 

pinjaman bank umum dengan hubungan yang kuat dan searah. 

Diantara komponen dana pihak ketiga (DPK), yang mempunyai pengaruh 

yang paling besar terhadap tingkat bunga pinjaman adalah tingkat bunga 

giro dan yang mempunyai pengaruh yang paling kecil terhadap tingkat 

bunga pinjaman adalah tingkat bunga deposito. Hal ini dikarenakan pada 

deposito, dana yang ditaruh oleh nasabah merupakan dana yang 

mengendap sedangkan pada giro biasanya nasabah menggunakannya 

untuk kebutuhan kredit untuk bisnis. 
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5. Tingkat bunga pinjaman mempengaruhi perubahan pemberian pinjaman bank 

umum secara tidak signifikan dengan hubungan yang lemah dan searah. Hal 

ini dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor manajemen bank, 

kebutuhan loanable funds bank yang bersangkutan dan adanya perbedaan 

kepentingan nasabah terhadap jenis kredit yang dibutuhkan. 
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5.2. Saran 

1. Untuk akademisi dan penelitian selanjutnya: 

Pada penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor  lain yang 

dapat mempengaruhi perubahan rata-rata pinjaman seperti inflasi. Selain itu, 

penelitian dapat menggunakan sample yang lebih spesifik misalnya dengan 

jenis bank yang berbeda (seperti bank persero, maupun bank swasta nasional) 

untuk mendapatkan hasil yang lebih bervariasi, dengan menggunakan metode 

penelitian yang berbeda. 

2. Untuk perbankan: 

Untuk bank-bank sebaiknya agar dapat menentukan tingkat bunga 

dengan respon yang diharapkan pembuat kebijakan sesuai dengan kebijakan. 

Respon tersebut diharapkan dapat meningkatkan fungsi intermediasi 

perbankan dengan meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) yang juga akan 

meningkatkan kredit perbankan. Jumlah kredit yang meningkat, khususnya di 

sektor riil, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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3. Untuk pembuat kebijakan: 

Untuk pembuat kebijakan, dalam hal ini Bank Indonesia, perlu terus 

melakukan evaluasi sebagaimana yang telah diterapkan selama ini berkaitan 

dengan implementasi BI Rate guna meningkatkan efektivitas kebijakan 

moneter, misalnya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil 

kebijakan BI Rate pada masa tenggang (time lag). 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Data BI Rate, kredit Bank Umum dan perubahan kredit (Juli 2005 – 

Januari 2009) 

Bulan BI Rate Kredit Bank Umum (miliar Rp) 
 ∆Kredit Bank 

Umum (miliar Rp) 

Jul-05 0.0850 642,525 #VALUE! 

Aug-05 0.0875 666,511 0.037330843 

Sep-05 0.1000 680,062 0.020331247 

Oct-05 0.1100 685,437 0.007903691 

Nov-05 0.1225 686,200 0.001113158 

Dec-05 0.1275 695,648 0.013768581 

Jan-06 0.1275 678,885 -0.024096957 

Feb-06 0.1275 679,919 0.001523086 

Mar-06 0.1275 687,151 0.010636561 

Apr-06 0.1275 692,227 0.007387023 

May-06 0.1250 705,112 0.018613836 

Jun-06 0.1250 715,120 0.014193490 

Jul-06 0.1225 716,792 0.002338069 

Aug-06 0.1175 717,854 0.001481601 

Sep-06 0.1125 746,406 0.039774104 

Oct-06 0.1075 754,951 0.011448193 

Nov-06 0.1025 767,065 0.016046075 

Dec-06 0.0975 792,297 0.032894214 

Jan-07 0.0950 774,834 -0.022040977 

Feb-07 0.0925 783,542 0.011238536 

Mar-07 0.0900 800,373 0.021480661 

Apr-07 0.0900 812,860 0.015601476 

May-07 0.0875 823,976 0.013675172 

Jun-07 0.0850 861,498 0.045537734 

Jul-07 0.0825 871,987 0.012175304 

Aug-07 0.0825 893,497 0.024667799 

Sep-07 0.0825 913,950 0.022890955 

Oct-07 0.0825 837,177 -0.084001313 

Nov-07 0.0825 962,389 0.149564548 

Dec-07 0.0800 1,002,012 0.041171501 

Jan-08 0.0800 987,404 -0.014578668 

Feb-08 0.0800 1,002,724 0.015515432 

Mar-08 0.0800 1,036,065 0.033250426 

Apr-08 0.0800 1,061,770 0.024810219 

May-08 0.0825 1,096,214 0.032440171 

Jun-08 0.0850 1,148,356 0.047565530 
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Jul-08 0.0875 1,166,558 0.015850485 

Aug-08 0.0900 1,205,846 0.033678565 

Sep-08 0.0925 1,246,146 0.033420520 

Oct-08 0.0950 1,297,860 0.041499150 

Nov-08 0.0950 1,325,323 0.021160218 

Dec-08 0.0925 1,307,688 -0.013306190 

Jan-09 0.0875 1,289,839 -0.013649280 
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Lampiran 2: Data Tingkat Bunga DPK, Giro, Deposito dan Tabungan 

Bulan 

Tk.bunga 

giro 

Tk. Bunga 

deposito 

Tk.bunga 

tabungan 

Tk. Bunga 

DPK 

Tk.bunga 

Pinjaman 

Jul-05 0.011972109 0.032415081 0.022784455 0.024417587 0.070336563 

Aug-05 0.013092354 0.037246469 0.025834033 0.027644729 0.078321288 

Sep-05 0.015151297 0.040167075 0.030081057 0.031082721 0.087783173 

Oct-05 0.017926917 0.046472466 0.034618033 0.036282394 0.098745764 

Nov-05 0.019307704 0.053019885 0.038370597 0.040741002 0.110308948 

Dec-05 0.021082967 0.059079735 0.041269379 0.045155004 0.121066976 

Jan-06 0.002044344 0.008735866 0.003962973 0.005891481 0.012386487 

Feb-06 0.003876412 0.016587189 0.007581088 0.011242435 0.024155819 

Mar-06 0.006059192 0.025190562 0.011580188 0.017202183 0.037004967 

Apr-06 0.008390187 0.033482236 0.015268335 0.022946946 0.048981042 

May-06 0.009892889 0.041534486 0.018846544 0.02804124 0.060622993 

Jun-06 0.011954808 0.049595870 0.022339206 0.033526186 0.072330518 

Jul-06 0.014116092 0.059016084 0.026041315 0.039544616 0.070483488 

Aug-06 0.015415762 0.066983425 0.030079667 0.044420692 0.097331769 

Sep-06 0.017226338 0.073612897 0.032870804 0.049180994 0.103392792 

Oct-06 0.019293535 0.080469457 0.035942698 0.053446494 0.114379609 

Nov-06 0.021057043 0.086811585 0.038326566 0.057841039 0.124424918 

Dec-06 0.022353668 0.094581436 0.038927553 0.0611793 0.138576822 

Jan-07 0.002022275 0.007051689 0.003445887 0.004810225 0.01232393 

Feb-07 0.003866033 0.013320443 0.006469244 0.009068147 0.023133412 

Mar-07 0.006004395 0.019744522 0.0096664 0.01361258 0.034470178 

Apr-07 0.007800865 0.026057508 0.012474025 0.017768501 0.045147996 

May-07 0.009713815 0.032382767 0.015268865 0.021999547 0.055877841 

Jun-07 0.010778888 0.037990576 0.017265522 0.025096223 0.06416846 

Jul-07 0.012603134 0.043221342 0.019602674 0.028625787 0.07414216 

Aug-07 0.014443812 0.048946057 0.022075549 0.03233793 0.083094851 

Sep-07 0.016495569 0.054306287 0.024391855 0.035997287 0.091643963 

Oct-07 0.018231517 0.059654941 0.026553142 0.039421053 0.11163828 

Nov-07 0.020001090 0.064678358 0.02865819 0.042737992 0.107542792 

Dec-07 0.020798864 0.068958225 0.028599441 0.044315259 0.113584468 

Jan-08 0.001971151 0.005718760 0.002725677 0.003878425 0.010504312 

Feb-08 0.003743353 0.010847966 0.005134133 0.007375807 0.020206956 

Mar-08 0.005481350 0.016556422 0.007754021 0.011119045 0.029786741 

Apr-08 0.007477095 0.021493657 0.010193386 0.014607563 0.038979252 

May-08 0.008928435 0.026815470 0.012644033 0.018007284 0.047563706 

Jun-08 0.010239191 0.031533157 0.014687273 0.020963066 0.055253771 

Jul-08 0.012149192 0.037818530 0.01733328 0.024989902 0.064537726 
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Aug-08 0.014889707 0.042897527 0.019973819 0.02908799 0.072617067 

Sep-08 0.016440271 0.045773296 0.022249982 0.031782679 0.080485754 

Oct-08 0.017370946 0.051227029 0.024520622 0.035080105 0.087930131 

Nov-08 0.019025536 0.057477977 0.026751603 0.039088318 0.096649647 

Dec-08 0.021525581 0.063223819 0.028273902 0.04305843 0.109297478 

Jan-09 0.002289598 0.008397355 0.002659085 0.00530386 0.011628583 
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Lampiran 3: Hasil uji Kolgomorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  BI_RATE KREDIT TB_DPK TB_GIRO TB_DEP TB_TAB TB_PINJ 

N 43 42 43 43 43 43 43 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0979651 .0172000 .0286028 .0124304 .0418859 .0205604 .0700661 

Std. 

Deviation 

.01702813 .03143335 .01501941 .00626087 .02245054 .01097426 .03544663 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .197 .161 .062 .088 .056 .067 .076 

Positive .197 .148 .062 .078 .056 .067 .066 

Negative -.146 -.161 -.060 -.088 -.054 -.067 -.076 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.292 1.046 .408 .576 .368 .439 .496 

Asymp. Sig. (2-tailed) .071 .224 .996 .894 .999 .990 .966 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 4: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Perubahan 

Pinjaman Bank Umum dengan SPSS 17.0 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KREDIT .0172000 .03143335 42 

BI_RATE .0982738 .01711233 42 

 

Correlations 

  KREDIT BI_RATE 

Pearson Correlation KREDIT 1.000 -.224 

BI_RATE -.224 1.000 

Sig. (1-tailed) KREDIT . .077 

BI_RATE .077 . 

N KREDIT 42 42 

BI_RATE 42 42 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 BI_RATE
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: KREDIT 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .224
a
 .050 .026 .03101784 2.540 

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: KREDIT 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 1 .002 2.106 .155
a
 

Residual .038 40 .001   

Total .041 41    

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: KREDIT 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .058 .028  2.039 .048 .001 .115    

BI_RATE -.411 .283 -.224 -

1.451 

.155 -.983 .161 -.224 -.224 -

.224 

a. Dependent Variable: KREDIT 
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Lampiran 5: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Perubahan 

Pinjaman Bank Umum dengan Eviews 5.1 

Dependent Variable: KREDIT   

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 03:23   

Sample (adjusted): 2005M08 2009M01  

Included observations: 42 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.057529 0.028226 2.038120 0.0482 

BI_RATE -0.410392 0.283062 -1.449831 0.1549 
     
     

R-squared 0.049927     Mean dependent var 0.017198 

Adjusted R-squared 0.026175     S.D. dependent var 0.031430 

S.E. of regression 0.031016     Akaike info criterion -4.062193 

Sum squared resid 0.038479     Schwarz criterion -3.979447 

Log likelihood 87.30606     F-statistic 2.102011 

Durbin-Watson stat 2.539353     Prob(F-statistic) 0.154902 
     
     

 
White Heteroskedasticity Test:  

     
     

F-statistic 1.566273     Prob. F(2,39) 0.221674 

Obs*R-squared 3.122692     Prob. Chi-Square(2) 0.209853 
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Series: BI_RATE

Sample 2005M07 2009M01

Observations 43

Mean       0.097965

Median   0.092500

Maximum  0.127500

Minimum  0.080000

Std. Dev.   0.017028

Skewness   0.715902

Kurtosis   1.980097

Jarque-Bera  5.536727

Probability  0.062765
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Lampiran 6: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bunga 

DPK dengan SPSS 17.0 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TB_DPK .0286028 .01501941 43 

BI_RATE .0979651 .01702813 43 

 

Correlations 

  TB_DPK BI_RATE 

Pearson Correlation TB_DPK 1.000 .191 

BI_RATE .191 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_DPK . .110 

BI_RATE .110 . 

N TB_DPK 43 43 

BI_RATE 43 43 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 BI_RATE
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TB_DPK 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .191
a
 .036 .013 .01492154 .914 

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: TB_DPK 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 1.553 .220
a
 

Residual .009 41 .000   

Total .009 42    

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: TB_DPK 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .012 .013  .900 .373 -.015 .039    

BI_RATE .168 .135 .191 1.246 .220 -.105 .442 .191 .191 .191 

a. Dependent Variable: TB_DPK 
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Lampiran 7: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bunga 

DPK dengan Eviews 5.1 

 

Dependent Variable: TB_DPK   

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 03:21   

Sample: 2005M07 2009M01   

Included observations: 43   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.012097 0.013440 0.900018 0.3734 

BI_RATE 0.168491 0.135214 1.246108 0.2198 
     
     

R-squared 0.036491     Mean dependent var 0.028603 

Adjusted R-squared 0.012991     S.D. dependent var 0.015019 

S.E. of regression 0.014922     Akaike info criterion -5.526627 

Sum squared resid 0.009129     Schwarz criterion -5.444711 

Log likelihood 120.8225     F-statistic 1.552786 

Durbin-Watson stat 0.913630     Prob(F-statistic) 0.219798 
     
     

 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 0.695311     Prob. F(2,40) 0.504848 

Obs*R-squared 1.444693     Prob. Chi-Square(2) 0.485611 
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Series: TB_DPK

Sample 2005M07 2009M01

Observations 43

Mean       0.028603

Median   0.028626

Maximum  0.061179

Minimum  0.003878

Std. Dev.   0.015019

Skewness   0.121048

Kurtosis   2.250146

Jarque-Bera  1.112432

Probability  0.573375
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Lampiran 8: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bunga 

Giro dengan SPSS 17.0 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TB_GIRO .0124304 .00626087 43 

BI_RATE .0979651 .01702813 43 

 

Correlations 

  TB_GIRO BI_RATE 

Pearson Correlation TB_GIRO 1.000 .045 

BI_RATE .045 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_GIRO . .387 

BI_RATE .387 . 

N TB_GIRO 43 43 

BI_RATE 43 43 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 BI_RATE
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TB_GIRO 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .045
a
 .002 -.022 .00633033 .988 

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: TB_GIRO 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .083 .774
a
 

Residual .002 41 .000   

Total .002 42    

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: TB_GIRO 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .011 .006  1.895 .065 .000 .022    

BI_RATE .017 .057 .045 .289 .774 -.099 .132 .045 .045 .045 

a. Dependent Variable: TB_GIRO 
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Lampiran 9: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bunga 

Giro dengan Eviews 5.1 

 

Dependent Variable: TB_GIRO   

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 03:22   

Sample: 2005M07 2009M01   

Included observations: 43   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.010808 0.005702 1.895423 0.0651 

BI_RATE 0.016565 0.057363 0.288774 0.7742 
     
     

R-squared 0.002030     Mean dependent var 0.012430 

Adjusted R-squared -0.022311     S.D. dependent var 0.006261 

S.E. of regression 0.006330     Akaike info criterion -7.241535 

Sum squared resid 0.001643     Schwarz criterion -7.159618 

Log likelihood 157.6930     F-statistic 0.083390 

Durbin-Watson stat 0.987762     Prob(F-statistic) 0.774209 
     
     

 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 0.133197     Prob. F(2,40) 0.875679 

Obs*R-squared 0.284480     Prob. Chi-Square(2) 0.867413 
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Series: TB_GIRO

Sample 2005M07 2009M01

Observations 43

Mean       0.012430

Median   0.012603

Maximum  0.022354

Minimum  0.001971

Std. Dev.   0.006261

Skewness  -0.177849

Kurtosis   1.836320

Jarque-Bera  2.652873

Probability  0.265421
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Lampiran 10: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bunga 

Deposito dengan SPSS 17.0 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TB_DEP .0418859 .02245054 43 

BI_RATE .0979651 .01702813 43 

 

Correlations 

  TB_DEP BI_RATE 

Pearson Correlation TB_DEP 1.000 .156 

BI_RATE .156 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_DEP . .159 

BI_RATE .159 . 

N TB_DEP 43 43 

BI_RATE 43 43 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 BI_RATE
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TB_DEP 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .156
a
 .024 .000 .02244563 .897 

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: TB_DEP 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .001 1 .001 1.018 .319
a
 

Residual .021 41 .001   

Total .021 42    

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: TB_DEP 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .022 .020  1.077 .288 -.019 .063    

BI_RATE .205 .203 .156 1.009 .319 -.206 .616 .156 .156 .156 

a. Dependent Variable: TB_DEP 
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Lampiran 11: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bunga 

Deposito dengan Eviews 5.1 

 

Dependent Variable: TB_DEPOSITO  

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 03:20   

Sample: 2005M07 2009M01   

Included observations: 43   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.021778 0.020217 1.077183 0.2877 

BI_RATE 0.205257 0.203395 1.009154 0.3188 
     
     

R-squared 0.024237     Mean dependent var 0.041886 

Adjusted R-squared 0.000438     S.D. dependent var 0.022451 

S.E. of regression 0.022446     Akaike info criterion -4.710047 

Sum squared resid 0.020656     Schwarz criterion -4.628130 

Log likelihood 103.2660     F-statistic 1.018392 

Durbin-Watson stat 0.897019     Prob(F-statistic) 0.318820 
     
     

 
 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 0.754032     Prob. F(2,40) 0.477035 

Obs*R-squared 1.562268     Prob. Chi-Square(2) 0.457886 
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Series: TB_DEPOSITO

Sample 2005M07 2009M01

Observations 43

Mean       0.041886

Median   0.041534

Maximum  0.094581

Minimum  0.005719

Std. Dev.   0.022451

Skewness   0.263861

Kurtosis   2.448121

Jarque-Bera  1.044652

Probability  0.593139
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Lampiran 12: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bunga 

Tabungan dengan SPSS 17.0 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TB_TAB .0205604 .01097426 43 

BI_RATE .0979651 .01702813 43 

 

Correlations 

  TB_TAB BI_RATE 

Pearson Correlation TB_TAB 1.000 .240 

BI_RATE .240 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_TAB . .061 

BI_RATE .061 . 

N TB_TAB 43 43 

BI_RATE 43 43 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 BI_RATE
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TB_TAB 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .240
a
 .057 .034 .01078344 .884 

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: TB_TAB 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 2.500 .122
a
 

Residual .005 41 .000   

Total .005 42    

a. Predictors: (Constant), BI_RATE 

b. Dependent Variable: TB_TAB 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .005 .010  .559 .579 -.014 .025    

BI_RATE .154 .098 .240 1.581 .122 -.043 .352 .240 .240 .240 

a. Dependent Variable: TB_TAB 
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Lampiran 12: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bunga 

Tabungan dengan Eviews 5.1 

 

Dependent Variable: TB_TABUNGAN  

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 03:23   

Sample: 2005M07 2009M01   

Included observations: 43   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.005426 0.009713 0.558602 0.5795 

BI_RATE 0.154491 0.097716 1.581015 0.1216 
     
     

R-squared 0.057463     Mean dependent var 0.020560 

Adjusted R-squared 0.034474     S.D. dependent var 0.010974 

S.E. of regression 0.010783     Akaike info criterion -6.176215 

Sum squared resid 0.004768     Schwarz criterion -6.094299 

Log likelihood 134.7886     F-statistic 2.499609 

Durbin-Watson stat 0.884492     Prob(F-statistic) 0.121559 
     
     

 
 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 2.857021     Prob. F(2,40) 0.069216 

Obs*R-squared 5.374800     Prob. Chi-Square(2) 0.068058 
     
     

 

0
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3

4

5

0.01 0.02 0.03 0.04

Series: TB_TABUNGAN

Sample 2005M07 2009M01

Observations 43

Mean       0.020560

Median   0.022076

Maximum  0.041269

Minimum  0.002659

Std. Dev.   0.010974

Skewness   0.041552

Kurtosis   2.032843

Jarque-Bera  1.688285

Probability  0.429926
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Lampiran 13: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga DPK terhadap 

Tingkat Bunga Pinjaman dengan SPSS 17.0 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TB_PINJ .0700661 .03544663 43 

TB_DPK .0286028 .01501941 43 

 

Correlations 

  TB_PINJ TB_DPK 

Pearson Correlation TB_PINJ 1.000 .972 

TB_DPK .972 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_PINJ . .000 

TB_DPK .000 . 

N TB_PINJ 43 43 

TB_DPK 43 43 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 TB_DPK
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .972
a
 .944 .943 .00845362 .504 

a. Predictors: (Constant), TB_DPK 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .050 1 .050 697.437 .000
a
 

Residual .003 41 .000   

Total .053 42    

a. Predictors: (Constant), TB_DPK 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .004 .003  1.595 .118 -.001 .010    

TB_DPK 2.294 .087 .972 26.409 .000 2.118 2.469 .972 .972 .972 

a. Dependent Variable: TB_PINJ 
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Lampiran 14: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga DPK terhadap 

Tingkat Bunga Pinjaman dengan Eviews 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heteroskedasticity Test:  

     
     

F-statistic 4.642961     Prob. F(2,40) 0.015372 

Obs*R-squared 8.101597     Prob. Chi-Square(2) 0.017408 
     
     

 
 

0

1

2

3

4

5
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7

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14

Series: TB_PINJAMAN

Sample 2005M07 2009M01

Observations 43

Mean       0.070066

Median   0.072331

Maximum  0.138577

Minimum  0.010504

Std. Dev.   0.035447

Skewness  -0.097516

Kurtosis   1.969603

Jarque-Bera  1.970395

Probability  0.373365

 
 

Dependent Variable: TB_PINJAMAN  

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 03:26   

Sample: 2005M07 2009M01   

Included observations: 43   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.004463 0.002799 1.594566 0.1185 

TB_DPK 2.293601 0.086849 26.40904 0.0000 
     
     

R-squared 0.944477     Mean dependent var 0.070066 

Adjusted R-squared 0.943123     S.D. dependent var 0.035447 

S.E. of regression 0.008454     Akaike info criterion -6.663049 

Sum squared resid 0.002930     Schwarz criterion -6.581132 

Log likelihood 145.2555     F-statistic 697.4371 

Durbin-Watson stat 0.503743     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Lampiran 15: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga Giro terhadap 

Tingkat Bunga Pinjaman dengan SPSS 17.0 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TB_PINJ .0700661 .03544663 43 

TB_GIRO .0124304 .00626087 43 

 

Correlations 

  TB_PINJ TB_GIRO 

Pearson Correlation TB_PINJ 1.000 .987 

TB_GIRO .987 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_PINJ . .000 

TB_GIRO .000 . 

N TB_PINJ 43 43 

TB_GIRO 43 43 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 TB_GIRO
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .987
a
 .974 .973 .00581951 .974 

a. Predictors: (Constant), TB_GIRO 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .051 1 .051 1517.212 .000
a
 

Residual .001 41 .000   

Total .053 42    

a. Predictors: (Constant), TB_GIRO 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .001 .002  .312 .756 -.003 .005    

TB_GIRO 5.587 .143 .987 38.951 .000 5.297 5.876 .987 .987 .987 

a. Dependent Variable: TB_PINJ 
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Lampiran 16: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga Giro terhadap 

Tingkat Bunga Pinjaman dengan Eviews 5.1 

 

Dependent Variable: TB_PINJAMAN  

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 03:27   

Sample: 2005M07 2009M01   

Included observations: 43   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.000622 0.001992 0.312474 0.7563 

TB_GIRO 5.586633 0.143426 38.95141 0.0000 
     
     

R-squared 0.973688     Mean dependent var 0.070066 

Adjusted R-squared 0.973046     S.D. dependent var 0.035447 

S.E. of regression 0.005820     Akaike info criterion -7.409807 

Sum squared resid 0.001389     Schwarz criterion -7.327891 

Log likelihood 161.3108     F-statistic 1517.212 

Durbin-Watson stat 0.974392     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 8.882205     Prob. F(2,40) 0.000643 

Obs*R-squared 13.22388     Prob. Chi-Square(2) 0.001344 
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Lampiran 17: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga Deposito 

terhadap Tingkat Bunga Pinjaman dengan SPSS 17.0 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TB_PINJ .0700661 .03544663 43 

TB_DEP .0418859 .02245054 43 

 

Correlations 

  TB_PINJ TB_DEP 

Pearson Correlation TB_PINJ 1.000 .953 

TB_DEP .953 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_PINJ . .000 

TB_DEP .000 . 

N TB_PINJ 43 43 

TB_DEP 43 43 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 TB_DEP
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .953
a
 .907 .905 .01091887 .465 

a. Predictors: (Constant), TB_DEP 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .048 1 .048 401.633 .000
a
 

Residual .005 41 .000   

Total .053 42    

a. Predictors: (Constant), TB_DEP 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .007 .004  1.988 .054 .000 .014    

TB_DEP 1.504 .075 .953 20.041 .000 1.352 1.656 .953 .953 .953 

a. Dependent Variable: TB_PINJ 
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Lampiran 18: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga Deposito 

terhadap Tingkat Bunga Pinjaman dengan Eviews 5.1 

Dependent Variable: TB_PINJAMAN  

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 03:26   

Sample: 2005M07 2009M01   

Included observations: 43   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.007071 0.003557 1.987735 0.0535 

TB_DEPOSITO 1.503976 0.075046 20.04078 0.0000 
     
     

R-squared 0.907372     Mean dependent var 0.070066 

Adjusted R-squared 0.905113     S.D. dependent var 0.035447 

S.E. of regression 0.010919     Akaike info criterion -6.151253 

Sum squared resid 0.004888     Schwarz criterion -6.069337 

Log likelihood 134.2519     F-statistic 401.6328 

Durbin-Watson stat 0.465329     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 
White Heteroskedasticity Test:  

     
     

F-statistic 2.816011     Prob. F(2,40) 0.071747 

Obs*R-squared 5.307171     Prob. Chi-Square(2) 0.070398 
     
     

  
 

Pengaruh Bi Rate..., Gita Anastasia Armiyanti, Ma.-Ibs, 2009



Lampiran 18: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga Tabungan 

terhadap Tingkat Bunga Pinjaman dengan SPSS 17.0 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TB_PINJ .0700661 .03544663 43 

TB_TAB .0205604 .01097426 43 

 

Correlations 

  TB_PINJ TB_TAB 

Pearson Correlation TB_PINJ 1.000 .969 

TB_TAB .969 1.000 

Sig. (1-tailed) TB_PINJ . .000 

TB_TAB .000 . 

N TB_PINJ 43 43 

TB_TAB 43 43 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 TB_TAB
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .969
a
 .939 .938 .00882855 .657 

a. Predictors: (Constant), TB_TAB 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .050 1 .050 636.049 .000
a
 

Residual .003 41 .000   

Total .053 42    

a. Predictors: (Constant), TB_TAB 

b. Dependent Variable: TB_PINJ 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) .006 .003  1.975 .055 .000 .012    

TB_TAB 3.131 .124 .969 25.220 .000 2.880 3.381 .969 .969 .969 

a. Dependent Variable: TB_PINJ 
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Lampiran 19: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga Tabungan 

terhadap Tingkat Bunga Pinjaman dengan Eviews 5.1 

 

Dependent Variable: TB_PINJAMAN  

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 03:27   

Sample: 2005M07 2009M01   

Included observations: 43   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.005699 0.002886 1.974913 0.0550 

TB_TABUNGAN 3.130652 0.124134 25.22002 0.0000 
     
     

R-squared 0.939443     Mean dependent var 0.070066 

Adjusted R-squared 0.937966     S.D. dependent var 0.035447 

S.E. of regression 0.008829     Akaike info criterion -6.576257 

Sum squared resid 0.003196     Schwarz criterion -6.494341 

Log likelihood 143.3895     F-statistic 636.0494 

Durbin-Watson stat 0.657467     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 6.358093     Prob. F(2,40) 0.004002 

Obs*R-squared 10.37245     Prob. Chi-Square(2) 0.005593 
     
     

 
 
 

 

Pengaruh Bi Rate..., Gita Anastasia Armiyanti, Ma.-Ibs, 2009



 

Lampiran 20: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga Pinjaman 

terhadap Perubahan Pinjaman Bank Umum dengan SPSS 17.0 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KREDIT .0172000 .03143335 42 

TB_PINJ .0700597 .03587627 42 

 

Correlations 

  KREDIT TB_PINJ 

Pearson Correlation KREDIT 1.000 .210 

TB_PINJ .210 1.000 

Sig. (1-tailed) KREDIT . .091 

TB_PINJ .091 . 

N KREDIT 42 42 

TB_PINJ 42 42 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 TB_PINJ
a
 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: KREDIT 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .210
a
 .044 .020 .03111701 2.437 

a. Predictors: (Constant), TB_PINJ 

b. Dependent Variable: KREDIT 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 1 .002 1.838 .183
a
 

Residual .039 40 .001   

Total .041 41    

a. Predictors: (Constant), TB_PINJ 

b. Dependent Variable: KREDIT 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) .004 .011  .408 .686 -.017 .026 

TB_PINJ .184 .135 .210 1.356 .183 -.090 .457 

a. Dependent Variable: KREDIT 
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Lampiran 21: Hasil Uji Regresi Linier Pengaruh Tingkat Bunga Pinjaman 

terhadap Perubahan Pinjaman Bank Umum dengan Eviews 5.1 

 

Dependent Variable: KREDIT   

Method: Least Squares   

Date: 07/30/09   Time: 22:22   

Sample (adjusted): 2005M08 2009M01  

Included observations: 42 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.015353 0.005066 3.030554 0.0043 

PTB_PINJ 0.014301 0.011981 1.193646 0.2396 
     
     

R-squared 0.034395     Mean dependent var 0.017198 

Adjusted R-squared 0.010255     S.D. dependent var 0.031430 

S.E. of regression 0.031268     Akaike info criterion -4.045977 

Sum squared resid 0.039108     Schwarz criterion -3.963231 

Log likelihood 86.96552     F-statistic 1.424791 

Durbin-Watson stat 2.432210     Prob(F-statistic) 0.239648 
     
     

 
 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 0.285257     Prob. F(2,39) 0.753376 

Obs*R-squared 0.605541     Prob. Chi-Square(2) 0.738769 
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