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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan unutuk menganalisis Pengaruh 

Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit Perbankan di 

Indonesia Periode Tahun 2013 – 2017 (Studi kasus pada Bank-Bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. 

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling untuk mengumpulkan data dan menghasilkan 

33 bank yang sesuai dengan kriteria. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang berasal dari laporan tahunan yang dipublikasikan oleh 

instansi pemerintah. Instansi pemerintah tersebut adalah Bank Indonesia, 

Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Penelitian ini diolah menggunakan program Eviews 10, dan model yang 

paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah random effect. 

Hasil dari penelitian ini untuk dalam analisis uji t menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel pertumbuhan Produk Domestik Bruto, 

inflasi dan suku bunga BI rate tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan penyalurann kredit. Sedangkan nilai tukar (kurs) 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 

Bank Umum Konvensional periode 2013-2017. 

Kata Kunci: Produk Domestik Bruto, Inflasi, BI Rate, Nilai Tukar 

(Kurs), Pertumbuhan Kredit 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effect of Macroeconomic on credit 

growth in Indonesia Conventional Banking. The population used in this 

study were all commercial banks that listed on the Indonesia Stock 

Exchange (IDX) during year 2013-2017.  

The research samples are using a purposive sampling method and 

find 33 Indonesia Conventional Banking that fit the criteria. This research 

used secondary data from annual report which published by Bank 

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, and Badan Pusat Statistik. Analyze 

technique used for this research is multiple linear regression. This 

research has been analyzed with E-Views 10 Program, and during the 

significance test it indicated that random effect is the most appropriate 

method.  

The result of T-test partial the Growth of Gross Domestic Product 

(GDP), Inflation, and BI Rate have non-significant effect to credit growth. 

However, exchange rate variabel have a significant effect to credit growth 

of Indonesia Conventional Bank in 2013-2017. 

Keyword :   Gross Domestic Product, Inflation, BI Rate, Exchange Rate, 

Credit Growth 
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Indonesia Banking School 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perekonomian suatu negara digerakkan oleh sektor riil dan jasa, dimana untuk 

berkembang dibutuhkan suntikan dana sebagai investasi maupun modal kerja. Ada 

beberapa cara untuk mendapatkan dana dan salah satu yang paling umum adalah 

kredit melalui perbankan. Peranan lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi 

dalam menjembatani antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana sangat 

penting. Di Indonesia pun juga demikian, perbankan sebagai sangatlah vital sebagai 

roda penggerak perekonomian dalam menyalurkan kredit agar sektor riil dapat 

berkembang. 

 Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), potensi penyerapan dana kredit di Indonesia masih 

sangat besar untuk dilakukan ekspansi kredit, hal ini dapat dilihat dari rasio Loan to 

Deposit Ratio (LDR) industri perbankan yang secara agregat masih berada di angka 

90,70% per Desember 2016, yang artinya bank-bank dapat lebih agresif dalam 

menyalurkan kredit ke sektor riil. Dalam kegiatan penyaluran kredit berkaitan erat 

dengan kebijakan pada makroekonomi secara nasional. Kondisi makroekonomi yang 

sehat akan mendukung kestabilan perekonomian dan memacu pertumbuhan 

penyaluran kredit pada masyarakat. Kondisi makroekonomi dapat dilihat dari 

1 
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berbagai variabel seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga (BI 

rate), laju inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (US Dollar). 

 Suku bunga Bank Indonesia (BI rate) sebagai suku bunga acuan akan 

mempengaruhi suku bunga simpanan dan pinjaman yang ditetapkan oleh perbankan 

nasional. Sedangkan nilai tukar rupiah diharapkan dapat menjaga kestabilan dunia 

usaha dan perbankan. Akan tetapi, laju inflasi tetap diperlukan oleh setiap negara 

dalam batas yang wajar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara yang 

juga akan berpengaruh terhadap laju dunia usaha. Sedangkan laju PDB didorong oleh 

serangkaian aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat seperti konsumsi 

masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor yang akhirnya juga 

akan menentukan permintaan kredit pada sektor perbankan. 

 Dalam menyalurkan kredit, bank membagi kredit dalam tiga macam menurut 

kegunaannya, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Dengan 

pembagian kredit menurut kegunaannya ini bank dapat menyesuaikan layanan 

pemberian kreditnya dan manajemen resiko sesuai dengan maksud dan tujuan 

peminjamnya.  

 Upaya pemerintah dalam menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dalam 

melakukan kegiatan usaha dan berinvestasi selama tahun 2017 mengalami banyak 

tantangan yang mana hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan kredit selama periode 

Januari hingga Desember tahun 2017 tercatat sebesar 8,1% (sebelum revisi), 

pertumbuhan kredit sepanjang 2017 ini masih di bawah target Rencana Bisnis Bank 

(RBB) di awal tahun yang sebesar 11,8%, pertumbuhan kredit sangat pesat terjadi 
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pada akhir tahun 2017. Ini didorong oleh kredit konsumsi (KK) dan kredit modal 

kerja (KMK). Lemahnya pertumbuhan kredit tersebut dianggap belum secara 

maksimal dalam mendorong perkembangan dunia usaha. 

 Menurut Bank Indonesia, penurunan permintaan kredit dan suku bunga kredit 

yang masih cukup tinggi menjadi faktor utama yang menghambat laju pertumbuhan 

kredit baru selama tahun 2016. Selain itu, meningkatnya risiko pembiayaan juga 

menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan kredit di Indonesia. Banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi permintaan dan pemberian kredit oleh perbankan, bisa dari 

faktor bank itu sendiri seperti risk appetite terhadap suatu sektor, tingkat kredit 

macet, kurangnya modal, dan sebagainya ataupun juga faktor makro seperti tingkat 

suku bunga, nilai tukar rupiah, target ekspor dan faktor lainnya.  

 Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perbankan pada pertumbuhan kredit 

melemah akibat lesunya daya beli atau konsumsi masyarakat. Pada awalnya di tahun 

2012 penyaluran kredit perbankan sebesar Rp2.707.862 (dalam miliar) meningkat 

sejumlah 21,60% pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.3.292.874 (dalam miliar). 

Akan tetapi semenjak di tahun 2014 pertumbuhan kredit terus mengalami penurunan, 

pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun 2014 adalah sebesar 11,58%, lalu tren ini 

terus berlanjut di tahun 2015 yang mengalami penurun penyaluran kredit menjadi 

sebesar 10,44%, lalu di tahun 2016 penyaluran kredit kembali menurun sebesar 

7,87% dan pada akhirnya di tahun 2017 terjadi sedikit peningkatan penyaluran kredit 

menjadi sebesar 8,24% dari tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 1.1 

Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia 

No. Periode Kredit (Miliar Rp) Growth (%) 

1 2012 2.707.862 - 

2 2013 3.292.874 21,60% 

3 2014 3.674.308 11,58% 

4 2015 4.057.904 10,44% 

5 2016 4.377.195 7,87% 

6 2017 4.737.944 8,24% 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (2018) 

 Dalam beberapa tahun terakhir tersebut, pertumbuhan penyaluran kredit oleh 

sektor perbankan terus mengalami penurunan pertumbuhan secara agregat. Banyak 

faktor yang mempengaruhi dalam penyaluran kredit bank, baik dari faktor internal 

bank maupuan faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan kredit yakni faktor makroekonomi. Faktor ekonomi makro adalah faktor 

yang memengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Faktor ini sulit untuk 

diprediksi dan juga sulit untuk dikendalikan, karena berasal dari luar. Variabel dari 

faktor makro ekonomi meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia, jumlah uang 

yang beredar, kurs, ekspor dan pendapatan domestik bruto (Rivai, Basir, Sudarto dan 

Veithzal, 2013:77). 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramelda (2017) dinyatakan bahwa 

PDB berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Bank Umum 

Pemerintah di Indonesia. Pendapat tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Yoga dan Yuliarmi (2017) yang menyatakan bahwa PDB tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lie dan Malelak (2015) menunjukan BI 

rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit 

perbankan. Hasil penelitian Yanu, Viphindrartin, Niken (2015) menunjukan Suku 

bunga BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit 

perbankan, sementara hasil yang dilakukan oleh Igirisa (2015) menunjukan bahwa BI 

rate mempunyai pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit 

pada perbankan di kota Samarinda. 

 Penelitian tentang tingkat inflasi dilakukan oleh Yulian  Hamzah, dan 

Syechalad (2015) yang menyatakan bahwa Inflasi mempunyai hubungan yang negatif 

dan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kredit UMKM pada bank 

umum di Kota Banda Aceh. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar, 

dan Munawaroh (2014) yang menyatakan bahwa Inflasi secara parsial berpengaruh 

terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Pemerintah Di Kalimantan Selatan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Igirisa (2017) menunjukkan 

bahwa variabel nilai tukar Nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit pada perbankan di Kota Samarinda. Fluktuasi nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan di Kota 

Samarinda. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menyebabkan 

naiknya harga-harga komoditas baik itu barang impor maupun barang ekspor. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rinofah 
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(2015) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap penyaluran 

kredit bank umum dan UMKM di DIY. 

 Berdasarkan uraian research gap di atas, pertumbuhan penyaluran kredit 

perbankan yang belum maksimal menjadi salah satu kendala dalam perekonomian. 

Peranan vital perbankan sebagai lembaga dalam penyaluran kredit sangat penting 

dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit 

yang baik akan mampu mendorong tumbuhnya dunia usaha dan juga akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di lain sisi, kondisi makroekonomi nasional 

yang dinilai cukup stabil bisa menjadi sarana bagi perbankan untuk secara maksimal 

menjalankan fungsi intermediasi dalam penyaluran kredit. Dalam mendukung hal 

tersebut penelitian ini hanya memfokuskan terhadap variabel eksternal atau keadaan 

makroekonomi yang dapat mempengaruhi dalam pertumbuhan penyaluran kredit 

sektor perbankan di Indonesia. Pengetahuan yang baik pada variabel-variabel 

makroekonomi yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 

pada perbankan dapat menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

kredit di masa mendatang. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Penyaluran 

Kredit Perbankan di Indonesia Periode Tahun 2013 – 2017 (Studi kasus pada 

Bank-Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yang ada antara lain: 
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1. Masih perlunya untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengaruh PDB secara 

riil terhadap pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. 

2. Peranan tingkat inflasi yang belum diketahui terhadap pertumbuhan 

penyaluran kredit perbankan di Indonesia. 

3. Kecenderungan naik dan turunnya tingat suku bunga (BI rate) yang dapat 

mengakibatkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 

perbankan kepada masyarakat. 

4. Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang tidak stabil 

dapat mempengaruhi pertumbuhan penyaluran kredit perbankan secara 

negatif. 

5. Perbankan belum sepenuhnya melakukan peranannya dalam 

menyeimbangkan kebutuhan dana bagi masyarakat agar tercipta 

pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji 

dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh positif Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap 

pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia? 

2. Apakah terdapat pengaruh negatif tingkat inflasi terhadap pertumbuhan 

penyaluran kredit perbankan di Indonesia? 

3. Apakah terdapat pengaruh negatif tingkat suku bunga (BI rate) terhadap 

pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia? 
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4. Apakah terdapat pengaruh positif nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

Amerika terhadap pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia? 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka dari 

rumusan permasalahan di atas peneliti telah mempersempit ruang lingkup 

pembahasan menjadi: 

1. Periode objek dari penelitian ini adalah tahun 2013 hingga tahun 2017.  

2. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Produk 

Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, tingkat suku bunga (BI rate) dan 

nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. 

3. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan dalam subsektor perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4. Perusahaan yang menjadi objek penelitian tidak pernah delisting BEI 

selama periode penelitian. 

5. Produk Domestik Bruto (PDB) yang dipakai adalah PDB konstan. 

6. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang digunakan adalah nilai 

tukar tengah selama periode penelitian. 

7. Inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen periode tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017. 

8. Sedangkan untuk data pertumbuhan penyaluran kredit perbankan dimulai 

dari tahun 2013 hingga tahun 2017.  
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1.5 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun 

tujuan yang dimaksukan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis bukti-bukti empiris mengenai: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) 

terhadap penyaluran kredit perbankan periode 2013 – 2017. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran 

kredit perbankan periode 2013 – 2017. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga (BI rate) 

terhadap penyaluran kredit perbankan periode 2013 – 2017. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

Amerika terhadap penyaluran kredit perbankan periode 2013 – 2017. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

manfaat, sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan Perbankan, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan 

pengetahuan bahwa penyaluran kredit perbankan dapat dipengaruhi oleh 

faktor eksternal yakni Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga 

(BI rate), tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. 
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Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi perbankan dalam 

melakukan penyaluran kredit kepada stakeholder perusahaan. 

2. Bagi Akademisi, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam mengetahui perubahan dalam penyaluran 

kredit perbankan dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), 

tingkat suku bunga (BI rate), tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar Amerika. Penelitian ini diharapkan juga mampu digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi investor perbankan dalam mengambil keputusan 

waktu yang tepat melakukan investasi kepada perusahaan pada saat 

terjadinya perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga 

(BI rate), tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. 

3. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu 

yang berkaitan dengan makroekonomi. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran 

kepada pembacanya tentang penelitian ini. 

BAB I     : Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah mengenai 

Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Penyaluran 

Kredit Perbankan di Indonesia serta beberapa perbedaan hasil yang 

mendasari diadakannya penelitian ini, berikutnya ada identifikasi 
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masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan. 

BAB II   : Tinjuan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori kebijakan yang 

terkait serta penelitian-penelitian sebelumnya. Penjelasan mengenai teori 

dimulai dengan pemahaman bagaimana masing-masing variabel 

memengaruhi perekonomian dan penyaluran kredit disertai dengan hasil 

penelitian yang terkait. Kemudian baru dijelaskan mengenai keterkaitan 

antara variabel makroekonomi dalam mendorong pertumbuhan kredit 

perbankan, Hipotesis Penelitian dan Kerangka Pemikiran. 

BAB III  : Metode penelitian terdiri dari objek penelitian, desain penelitian, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel penelitian. 

BAB IV  : Hasil dan Pembahasan serta implikasi manajerial yang dapat menjelaskan 

hasil penelitian dan pengujian sampel dengan pembahasan berdasarkan 

data yang telah diperoleh untuk mengetahui faktor mana yang sangat 

berpengaruh dalam pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. 

BAB V   : Kesimpulan dan Saran, berisi menganai rangkuman yang diperoleh dari 

hasil analisis pada bab sebelumnya, serta saran bagi Bank Umum 

Konvensional, Otoritas Jasa Keuangan dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kredit Perbankan dalam Perekonomian 

2.1.1 Tujuan dan Fungsi Bank 

Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun definisi 

tersebut menekankan bahwa bank berfungsi memperoleh dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan sebagai sumber dana yang dapat dikelola oleh perbankan. Dalam 

menyalurkan dana kepada masyarakat bank hendaknya tidak dilakukan semata-mata 

untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik, akan tetapi terdapat 

juga unsur dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 31 

memberikan fokus yang berbeda dalam tujuan dan fungsi bank. Bank adalah lembaga 

yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang 

memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang 

berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). 

Peranan bank dalam mendukung berjalannya sistem perekonomian melalui lancarnya 

lalu lintas pembayaran memengaruhi keberlangsungan pertumbuhan sebuah negara. 

Unsur kepercayaan menjadi dasar kegiatan bank karena bank berfungsi mengelola 

dana yang diserahkan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito sebagai 

simpanan dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada pihak yang 

membutuhkan.  

12 
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Selain peranan bank di atas, bank juga berperan dalam beberapa kegiatan 

pendukung dalam masyarakat dengan memberikan berbagai jasa-jasa pendukung 

bank berupa kegiatan transaksi (transfer), layanan jasa berupa pembayaran tagihan 

telepon, air, listri, remunerasi karyawan, dana pensiun, jasa kartu kredit, Save Deposit 

Box, dan jasa-jasa perbankan lainnya.  Bank yang merupakan lembaga kepercayaan 

dan berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem 

pembayaran, dan talak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana 

dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter (Setiyaningrum  

dan  Farah, 2011). Fungsi intermediasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, selain itu mekanisme lalu lintas pembayaran yang 

diselenggarakan bank secara efisien dan efektif diharapkan juga mampu memberikan 

kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa bank 

merupakan suatu lembaga di bidang keuangan yang berperan sebagai lembaga yang 

menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat serta memiliki 

fungsi sebagai lembaga yang membantu dalam memperlancar lalu lintas pembayaran 

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

2.1.2 Peranan Kredit dalam Perekonomian 

Kredit adalah sebuah bentuk kegiatan penyaluran dana kepada pihak yang 

membutuhkan dan kemudian mengembalikan dana tersebut beserta bunga sebagai 

bentuk balas jasa dalam tempo yang telah disepakati. Kredit menurut peraturan 

perundang-undangan perbankan No. 10 tahun 1998 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 hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil keuntungan”. Berikut ini adalah pengertian 

dari beberapa ahli yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian 
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kredit, menurut Hasibuan (2009:87) mengemukakan bahwa kredit adalah semua jenis 

pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati. Kredit adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji 

pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati 

(Teguh P. Muljono, 2010:15). 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit 

adalah penyedian uang untuk melakukan pembelian barang atau jasa dengan suatu 

perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian kredit yang dibuat 

tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus 

dipenuhi. Namun proses penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan harus 

dilakukan secara hati-hati (prudent) sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan 

pemberian kredit. 

Keuntungan utama dalam bisnis perbankan sebagian besar berasal dari 

pemberian kredit, maka dapat dikatakan bahwa pemberian kredit dapat menjadi salah 

satu cara dalam mencapai tujuan perbankan. Tujuan utama dalam pemberian kredit 

adalah (Kasmir, 2012:116): 

1. Mencari keuntungan  

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. 

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh 

bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan 

kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, 

karena dapat membesarkan usaha bank.  

2. Membantu usaha nasabah 

Tujuan ini untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 

dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana 
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tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas 

usahanya. 

3. Membantu pemerintah 

Tujuan ini untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi 

pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, 

maka semakin baik pula karena mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai 

sektor, terutama sektor riil. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah 

dengan menyebarkan pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah 

sebagai berikut: 

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. 

b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan 

usaha baru atau perluasaan usaha akan membutuhkan tenaga kerja 

baru. 

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian 

besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah 

produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, dan pada 

akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.  

d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang 

sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapar diproduksi di dalam 

negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat 

devisa negara. 

e.  Meningkatkan devisa negera, apabila produk dari kredit yang dibiayai 

untuk keperluas ekspor. 

Di samping memiliki tujuan, kredit juga memliki fungsi yang sangat luas. 

Fungsi kredit dapat dikemukakan sebagai berikut (Rivai, 2007:7-11): 
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1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang 

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito 

ataupun tabungan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan 

kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk 

memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, 

perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha 

peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana 

yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) 

tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermafaat, 

baik kemanfaatan bagi pengusaha meupun bermanfaat bagi masyarakat. 

2. Kredit meningkatkan utility (daya guna) suatu barang 

Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi 

sehingga utility dari bahan tersebut menjadi meningkat, misalnya 

peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak 

kelapa/minyak goreng, peningkatan utility padi menjadi beras, benang 

menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan kredit dapat 

memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke 

tempat yang lebih bermanfaat. Contohnya bulgur yang kurang bermanfaat 

di Amerika dipindahkan/dikirim ke Indonesia. Seluruh barang yang 

dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang 

itiu lebih terasa pada dasarnya dapat meningkatkan utility dari barang itu. 

Pemindahan barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada 

distributor saja sehingga mereka memerlukan bantuan permodalan dari 

bank berupa kredit. 

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha 

menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, 
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bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang 

kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan 

suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, 

baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan 

pengertian bank selaku money creator. Penciptaan uang itu selain dengan 

cara subtitusi, yaitu penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan 

uang giral, ada cara exchange of claim yaitu bank memberikan kredit 

dalam bentuk giral. Di samping itu, dengan cara transformasi, yaitu bank 

giral. 

4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat 

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi. 

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi 

peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan 

kemampuan. Dengan demikian, manusia selalu berusaha dengan segala 

daya untuk memenuhi kekurangan dari kemampuannya yang berhubungan 

dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, 

pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh 

bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang 

diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian untuk memperbesar 

volume usaha dan produktivitasnya. Ditinjau dari hukum permintaan dan 

penawaran, terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan 

terus bertambah bila masyarakat telah memulai melakukan penawaran. 

Timbulah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan 

sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas 

di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa. Dengan demikian, hal 

tersebut meningkatkan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir 

kekurangan karena masalahnya dapat diatasi bank dengan kreditnya. 

5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi 
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Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi 

pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: 

a. Pengendalian inflasi; 

b.  Peningkatan ekspor; 

c.  Rehabilitasi sarana; 

d.  Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. 

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan 

ekonomi, kredit bank memegang peranan yang penting. Arah kredit harus 

berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke 

sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara 

langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Dengan perkataan 

lain,setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah flow of 

goods serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata 

ke seluruh lapisan masyarakat. Kredit bank disalurkan secara selektif 

untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif. 

Simpanan masyarakat ditingkatkan dengan pengeluaran surat-surat 

berharga sedangkan masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-

usaha yang produktif. 

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional 

Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk 

meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. 

Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata 

dikembalikan ke dalam struktur permodalan, peningkatan akan 

berlangsung terus menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus 

meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain 

pihak, kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan 
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ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Di samping 

itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-

kebutuhan pokok, berarti devisa keuangan negara akan terhemat sehingga 

akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-

sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik 

tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan 

pendapatan, pendapatan negara via pajak akan bertambah dan penggunaan 

devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, 

melalui kredit, pendapatan nasional akan bertambah. 

7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional 

Bank sebagai lembaga keuangan kredit tidak saja bergerak di dalam 

negeri, tetapi juga di luar negeri. Amerika serikat yang telah sedemikian 

maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap 

perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara 

maju lainnya. Negara-negara yang kuat ekonominya, demi persahabatan 

antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang 

sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut 

tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu 

bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. 

Melalui bantuan kredit antarnegara yang istilahnya sering kali didengar 

sebagai “G to G” (Government to Government), hubungan antarnegara 

pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama yang 

menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Dari uraian di 

atas, terasalah bagi kita betapa besarnya fungsi kredit dalam 

perekonomian, tidak saja di dalam negeri, tetapi juga menyangkut 

hubungan antara negara sehingga melalui kredit hubungan ekonomi 

internasional dapat dilakukan dengan lebih terarah. Lalu lintas 
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pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai 

kegiatan kredit yang sifatnya internasional. 

Sebelum kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang 

diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil 

penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Menurut Abdullah dan Tantri 

(2013:173) secara umum analisis kredit dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode 

penilaian 5C dan metode penilaian 7P.  Analisis kredit dengan metode penilaian “5C” 

yaitu: 

1. Character 

Suatu keyakinan bahwa suatu sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar akan dapat dipercaya, hal ini tercemin dari 

latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang 

bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, 

keadaan keluarga, hobi, dan social standing-nya. 

2. Capital  

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dari laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba/rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari 

segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga 

harus dilihat dari sumber mana modal yang ada saat ini. 

3. Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya, dan kemampuan bisnis juga dapat 

diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-
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ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam 

menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat 

kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 

4. Conditions 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang 

dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor 

masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang 

dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya 

benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit 

tersebut bermasalah relatif kecil. 

5. Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

atau non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. 

Jaminan juga harus teliti keabsahannya sehingga tidak terjadi suatu 

masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat 

mungkin. 

Sedangkan  dengan analisis penilaian 7P kredit adalah sebagai berikut 

(Abdullah dan Tantri, 2013:173): 

1. Personality, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup 

sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi 

masalah. 
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2. Party, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau 

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakter. 

3. Purpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 

4. Prospect, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek 

atau sebaliknya. 

5. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk 

pengembalian kredit. 

6. Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba.  

7. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapatkan perlindunngan. Perlindungan dapat berupa 

barang atau orang atau jaminan asuransi 

Dengan melakukan analisis kredit terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk 

memberikan kredit kepada nasabah, diharapkan bank mampu mengurangi resiko 

kredit yang di tanggungkan oleh perbankan. 

2.2 Tinjauan Teori Variabel Makroekonomi 

2.2.1 Produk Domestik Bruto (PDB) 
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Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 

ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat 

merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, 

maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi 

perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan penjualannya (Tandelilin, 2010:342). 

Sedangkann menurut Sukirno (2013; 34-35)  Gross  Domestic Product (GDP)  adalah  

nilai  barang  dan  jasa  dalam  suatu  negara yang   diproduksikan   oleh   faktor-

faktor   produksi   milik   warga negara-negara tersebut dan negara asing. 

PDB dapat diukur dengan menggunakan tiga cara yaitu: 

1. Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, 

bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam 

memproduksi barang akhir.  

2. Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada 

semua barang akhir selama satu periode tertentu. Adapun komponen dari 

pendekatan pengeluaran ini dirumuskan menjadi sebuah persamaan 

sebagai berikut: 

GDP = C + I + G + (EX – IM) 

C  = konsumsi 

I  = investasi 

G  = konsumsi dan investasi pemerintah 

EX = ekspor 

IM  = impor 

3. Pendekatan Produksi adalah metode menghitung Pendapatan Domestik 

Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor 
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produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor 

produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri. 

Dalam menghitung PDB dapat didasarkan dua harga yang ditetapkan yaitu: 

1. PDB Nominal adalah PDB yang dihitung berdasarkan harga pasar yang 

berlaku dan belum disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam 

tingkat harga atau tingkat inflasi, dan oleh karena itu sering disebut 

dengan PDB yang belum disesuaikan. 

2. PDB riil adalah PDB yang dihitung berdasarkan harga konstan atau harga 

tahun dasar atau PDB yang telah disesuaikan dengan perubahan yang 

terjadi dalam tingkat harga atau tingkat inflasi oleh karena itu sering 

disebut dengan PDB yang tersesuaikan. 

3. PDB deflator adalah suatu indeks yang mengukur tingkat harga dari 

seluruh barang yang dihasilkan di dalam sebuah perekonomian dan yang 

dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri. 

2.2.2 Inflasi 

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum, jadi inflasi tidak berarti 

bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat (Natsir, 2014:253). Adapun teori 

lainnya mengemukakan bahwa inflasi adalah kenaikan jumlah uang beredar atau 

kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada 

gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan harga-harga (Case dan Fair, 

2007:2012). Secara sederhana inflasi juga diartikan sebagai meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus menerus. Menurut Badan Pusat Statistik inflasi adalah 

kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut 

merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu 

negara. 
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Macam-macam inflasi berdasarkan atas laju inflasi sebagai berikut (Sukirno, 

2012:60): 

1. Inflasi ringan (di bawah 10% per tahun) 

2. Inflasi sedang (10% - 30% per tahun) 

3. Inflasi berat (di atas 30% - 100% per tahun) 

4. Hyper inflasi (di atas 100% per tahun) 

Bank Indonesia menyatakan bahwa, kestabilan inflasi merupakan prasyarat 

bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan 

manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. pentingnya inflasi didasarkan 

pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil selalu memberikan 

dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan pendapatan riil masyarakat akan terus 

turun hingga standar hidup masyarakat akan turun dan akhirnya menjadikan semua 

orang terutama orang miskin bertambah miskin. Selanjutnya inflasi yang tidak stabil 

akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. 

Pengalaman secara empiris menunjukkan inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan 

keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada 

akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Inflasi cenderung menyebabkan 

menurunnya tingkat tabungan atau investasi karena meningkatnya  konsumsi 

masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. 

Menghitung tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat dilakukan 

dnegna perhigungan sebagai berikut: 

 n t  
   t     t 1

   t 1

   100  

INF = Inflasi (atau deflasi) pada waktu (bulan atau tahun) t 

IHK = Indeks Harga Konsumen 
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Inf t = Laju inflasi pada tahun atau periode t 

IHKt = Indeks Harga Konsumen periode t 

IHKt-1 = Indeks Harga Konsumen periode t-1 

Inflasi yang berasal dari luar negeri juga dapat menjadi penyebab inflasi di sebuah 

negara. Kenaikan harga barang-barang impor (barang modal dan bahan baku) 

memengaruhi peningkatan harga produk dan harga umum di dalam negeri. Dapat 

disimpulkan bahwa jumlah uang beredar dan keseimbangan permintaan dan 

penawaran barang menjadi faktor penyebab inflasi. Pengendalian atas jumlah uang 

beredar dan menjaga kestabilan permintaan dan penawaran barang dapat menjadi 

salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan inflasi. 

Adapun terdapat beberapa penyebab terjadinya inflasi adalah sebagai berikut 

(Rozalinda, 2014:305-306): 

1. Inflasi akibat tarikan permintaan (demand pull inflation) 

Peningkatan permintaan masyarakat akan barang dan jasa lebih besar dari 

barang dan jasa yang ditawarkan maka mengakibatkan kenaikan harga 

sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi desakan biaya atau inflasi 

dari sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya 

kenaikan biaya yang pesat dibandingkan produktivitas dan efisiensi 

perusahaan, sehingga perusahaan mengurangi supply barang dan jasa. 

Peningkatan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikan harga 

barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima resiko pengurangan 

permintaan barang dan jasa yang mereka produksi dari masyrakat. 

2. Inflasi akibat dorongan produksi (cost push inflation) 

Inflasi desakan biaya atau inflasi dari sisi penawaran adalah inflasi yang 

terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya yang pesat dibandingkan 

produktivitas dan efisiensi perusahaan, sehingga perusahaan mengurangi 

supply barang dan jasa. Peningkatan biaya produksi akan mendorong 
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perusahaan menaikan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus 

menerima resiko pengurangan permintaan barang dan jasa yang 

mereka produksi dari masyrakat. 

2.2.3 Suku Bunga BI Rate 

Suku bunga adalah tingkat yang dibebankan atau dibayar untuk penggunaan 

uang. Hal ini sering dinyatakan sebagai persentase tahunan dari pokok. Hal ini 

dihitung dengan membagi jumlah bunga dengan jumlah pokok. Suku bunga sering 

berubah akibat inflasi dan kebijakan Bank Sentral. Hal ini dapat memainkan faktor 

penting dalam menentukan jumlah tabungan sebagai lawan pinjaman. Jika suku 

bunga rendah, orang akan mengurangi tabungan di bank dan berinvestasi lebih 

banyak uang dalam indeks pasar, oleh karena itu dianggap bahwa bunga ini dapat 

memainkan peran penting (Vejzagic & Zarafat, 2013). 

Berdasarkan www.bi.go.id, BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan diumumkan kepada public. BI Rate yang telah ditentukan, diumumkan 

oleh dewan  gubenur Bank Indonesia. Pada dasarnya BI Rate berfungsi sebagai sinyal 

yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai suku bunga jangka pendek untuk 

mempertahankan stabilitas harga. BI Rate yang telah ditentukan akan mempengaruhi 

nilai suku bunga kredit. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate  

apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. 

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, 

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan 

diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia 

akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan 

memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day 
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Repo Rate, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI Rate yang 

digunakan saat ini, perkenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah 

stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan. 

2.2.4 Nilai Tukar  

Menurut teori konvensional, ketika nilai tukar suatu negara mengalami 

depresiasi, barang-barang negera tersebut menjadi lebih murah dan barang-barang 

dari luar negeri di negara tersebut menjadi lebih mahal (Mishkin dan Eakins, 

2012:346). Ketika nilai tukar mata uang mengalami peningkatan disebut dengan 

apresiasi, dan ketika nilai tukar mata uang mengalami penurunan disebut depresiasi. 

Dapat dikatakan bahwa ketika nilai tukar mata uang sebuah negara mengalami 

apresiasi harga barang ekspornya akan lebih mahal dan harga barang impor menjadi 

lebih murah. Sebaliknya, jika negara mengalami depresiasi, harga barang negara 

tersebut di luar negeri akan lebih murah dan harga barang impor menjadi lebih mahal.  

Misalnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika (US$). 

Fenomena atau eksistensi nilai tukar akan memberi pengaruh pada harga 

barang baik di dalam maupun di luar negeri. Karena setiap negara memiliki mata 

uangnya masing-masing, ketika terjadi perdagangan antar negara terdapat kebutuhan 

pertukaran nilai mata uang dengan negara lain. Nilai tukar mata uang akan 

berdampak pada kegairahan dunia usaha untuk usaha yang menggunakan barang 

impor maupun usaha yang memiliki kemampuan ekspor. Implikasinya nilai tukar 

mata uang memberi pengaruh pada kestabilan perekonomian dan kehidupan sehari-

hari sebuah negara. 

Secara ekonomi, nilai tukar mata uang dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu (Mankiw, 2007:133): 

1. Nilai tukar mata uang nominal 

Nilai tukar mata uang nominal adalah perbandingan harga relatif dari mata 

uang antara dua negara.  stilah ‘nilai tukar mata uang’ antara dua negara 
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yang diberlakukan di pasar valuta asing adalah nilai tukar mata uang 

nominal ini. 

2. Nilai tukar mata uang riil 

Nilai tukar mata uang riil adalah perbandingan harga relatif dari barang 

yang terdapat di dua negara. Dengan kata lain, nilai tukar mata uang riil 

menyatakan tingkat harga dimana kita bisa memperdagangkan barang dari 

satu negara dengan barang negara lain. 

Nilai tukar mata uang riil ini ditentukan oleh nilai tukar mata uang 

nominal dan perbandingan tingkat harga domestik dan luar negeri. 

Rumusnya adalah sebagai berikut: 

                           
                                                     

                        
 

 

Adapun terdapat enam sistem nilai tukar adalah sebagai berikut: (Ekananda, 

2014:314-319) 

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate) adalah nilai tukar mata 

uang yang dibuat konstan ataupun hanya diperbolehkan berfluktuasi pada 

rentang yang sempit. 

2. Sistem Nilai Tukar Mengambang Murni (Floating Exchange Rate) adalah 

sistem nilai tukar suatu mata uang diambangkan terhadap mata uang asing. 

Dengan demikian, perubahan nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar, 

tanpa harus melibatkan campur tangan otoritas moneter. Nilai tukar 

ditentukan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi dari pemerintah. 

3. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (Manage Floating Exchange 

Rate) adalah sistem nilai tukar dimana pemerintah sedikit banyak turut 

campur dalam valuta asing. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah 
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terjadi bila pemerintah membeli atau menjual valuta asing dalam usahanya 

untuk mempengaruhi nilai tukar. 

4. Sistem Nilai Tukar Terikat (Pegged Exchange Rate) adalah sistem dimana 

mata uang lokal diikatkan nilainya pada sebuah valuta asing atau pada 

sebuah jenis mata uang tertentu. 

5. Sistem Dewan Mata Uang (Currencey Board System) adalah sistem untuk 

mengikatkan mata uang lokal kepada sebuah valuta asing. Dewan bertugas 

menjaga cadangan devisa dari semua nilai mata uang yang dicetak. Sistem 

dewan mata uang dapat menstabilkan nilai sebuah mata uang dan sistem 

ini akan efektif bila pemerintah dapat menyakinkan para investor bahwa 

nilai mata uang dapat terus dipertahankan. 

6. Dolarisasi adalah penggantian mata uang asing dengan dolar AS. Proses 

ini adalah langkah di luar dewan mata uang, karena memaksa mata uang 

lokal digantikan oleh dolar AS. Meskipun dolarisasi dan dewan mata uang 

kedua berusaha untuk mematok mata uang lokal, dewan mata uang tidak 

menggantikan mata uang lokal dengan dolar. 

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama Peneliti 

dan Judul 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Hasil Penelitian Research Gap 

1. Semadiasri, 

Werastuti, dan 

Sujana (2015) 

“Analisis 

Pengaruh CAR, 

NPL, dan 

Tingkat Inflasi 

Terhadap 

Penyaluran 

Variabel 

Dependen 

Penyaluran Kredit 

KPR 

 

Variabel 

Independen 

CAR, NPL, tingkat 

Inflasi 

NPL berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit 

kepemilikan rumah BPD 

Bali. 

CAR dan tingkat inflasi 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

penyaluran kredit 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel 

tambahan yaitu 

PDB dan nilai 

tukar 
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No. 
Nama Peneliti 

dan Judul 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Hasil Penelitian Research Gap 

Kredit 

Kepemilikan 

Rumah (KPR) 

(Studi Pada Bpd 

Bali Periode 

2011-2013)” 

 

Model Analisis 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

kepemilikan rumah BPD 

Bali 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data seluruh 

bank umum 

yang terdaftar 

di BEI 

 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 

2013-2017 

2. Akbar, dan 

Munawaroh 

(2014) 

“Analisis 

Pengaruh Dana 

Pihak Ketiga, 

Tingkat Suku 

Bunga Kredit, 

Non 

Performance 

Loan (NPL), 

Dan Tingkat 

Inflasi Terhadap 

Penyaluran 

Kredit Bank 

Pemerintah Di 

Kalimantan 

Selatan” 

Variabel 

Dependen 

Penyaluran Kredit 

 

Variabel 

Independen 

DPK, tingkat Suku 

Bunga, NPL, 

Tingkat Inflasi 

 

Model Analisis 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

DPK, tingkat suku bunga 

kredit, NPL, dan inflasi 

berpengaruh secara 

simultan dan parsial 

terhadap penyaluran 

kredit. 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel 

tambahan yaitu 

PDB, Inflasi 

dan nilai tukar 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data kredit 

bank umum 

nasional 

 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 

2013-2017 

3. Yulian  Hamzah, 

dan Syechalad 

(2015) 

“Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Permintaan 

Kredit Usaha 

Mikro Kecil dan 

Variabel 

Dependen 

Permintaan Kredit 

 

Variabel 

Independen 

Suku Bunga 

Kredit, Inflasi, 

GDP 

PDRB mempunyai 

pengaruh positif terhadap 

permintaan kredit UMKM 

pada Bank Umum di Kota 

Banda Aceh 

Inflasi mempunyai 

hubungan yang negatif 

dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel 

tambahan yaitu 

BI rate,dan 

nilai tukar 

Analisis Pengaruh Makroekonomi..., Wahyu Abdi, Ma.-Ibs, 2018



32 
 

 

Analisis Pengaruh Makroekonomi…, Wahyu Abdi, Ma-IBS,2018 

Indonesia Banking School 

No. 
Nama Peneliti 

dan Judul 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Hasil Penelitian Research Gap 

Menengah pada 

Bank Umum di 

Kota Banda 

Aceh” 

 

Model Analisis 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

permintaan kredit UMKM 

pada Bank Umum di Kota 

Banda Aceh 

Suku bunga kredit 

mempunyai hubungan 

yang positif dan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

permintaan kredit UMKM 

pada Bank Umum di Kota 

Banda Aceh 

Secara bersamaan PDRB, 

inflasi, dan suku bunga 

pinjaman berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

permintaan kredit UMKM 

pada Bank Umum di Kota 

Banda Aceh 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data kredit 

seluruh bank 

umum terdaftar 

di BEI 

 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 

2013-2017 

4. Susi Ramelda 

(2017) 

“Pengaruh Suku 

Bunga Kredit 

Dan Produk 

Domestik Bruto 

Terhadap 

Penyaluran 

Kredit 

Perbankan Bank 

Umum 

Pemerintah di 

 ndonesia” 

Variabel 

Dependen 

Permintaan Kredit 

 

Variabel 

Independen 

Suku bunga kredit, 

PDB 

 

Model Analisis 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Suku Bunga Kredit 

berpengaruh negatif 

terhadap Penyaluran 

Kredit Perbankan Bank 

Umum Pemerintah di 

Indonesia. 

Produk Domestik Bruto 

berpengaruh positif 

terhadap Penyaluran 

Kredit Perbankan Bank 

Umum Pemerintah di 

Indonesia. 

Secara simultan, variabel 

suku bunga kredit dan 

PDB memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

penyaluran kredit bank 

umum pemerintah di 

Indonesia. 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel 

tambahan yaitu 

BI rate, inflasi, 

dan nilai tukar 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data kredit 

seluruh bank 

umum terdaftar 

di BEI 

 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 

2013-2017 

5. Pratiwi dan 

Sudirman (2014) 

 

Variabel 

Dependen 

Permintaan Kredit 

NPL secara parsial 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

Perbedaan 

variabel 

independen, 
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No. 
Nama Peneliti 

dan Judul 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Hasil Penelitian Research Gap 

“Variabel- 

Variabel Yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Penyaluran 

Kredit Modal 

Kerja Umkm Di 

Bali Periode 

2002.I-2013. ” 

Modal Kerja 

 

Variabel 

Independen 

NPL, PDRB, 

ketidakpastian 

makroekonomi, 

krisis global 

 

Model Analisis 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

penyaluran kredit modal 

kerja UMKM di Bali 

PDRB secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit modal 

kerja UMKM di Bali 

Ketidakpastian 

makroekonomi dan krisis 

global secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit modal 

kerja UMKM di Bali 

penulis 

menggunakan 

variabel 

tambahan yaitu 

BI rate, inflasi, 

dan nilai tukar 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data kredit 

seluruh bank 

umum terdaftar 

di BEI 

 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 

2013-2017 

6. Yanu, 

Viphindrartin, 

Niken (2015) 

“Analisis 

Pengaruh 

Kondisi Makro 

Ekonomi 

Indonesia dan 

Harga Minyak 

Dunia Terhadap 

Kredit 

Perbankan” 

Variabel 

Dependen 

Kredit Investasi, 

Kredit Modal 

Kerja, dan Kredit 

Konsumsi 

 

Variabel 

Independen 

Harga Minyak 

Dunia, Inflasi, 

GDP, BI Rates 

 

Model Analisis 

Metode Ordinary 

Least Square 

Kredit investasi 

perbankan di Indonesia 

secara parsial dipengaruhi 

oleh PDB dan tingkat 

suku bunga acuan BI rate. 

Sedangkan untuk inflasi 

dan harga minyak dunia 

tidak berpengaruh 

terhadap kredit investasi 

perbankan. 

Kredit modal kerja 

perbankan secara parsial 

dipengaruhi secara positif 

oleh PDB dan tingkat 

suku bunga acuan BI rate. 

Sedangkan harga minyak 

dunia secara signifikan 

berpengaruh negatif 

terhadap kredit modal 

kerja. 

Kredit konsumsi 

perbankan secara 

signifikan hanya 

dipengaruhi oleh PDB 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel 

tambahan yaitu 

nilai tukar 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data kredit 

seluruh bank 

umum terdaftar 

di BEI 

 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 

2013-2017 
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No. 
Nama Peneliti 

dan Judul 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Hasil Penelitian Research Gap 

dengan arah positif. 

7. Rinofah (2015) 

 

“Pengaruh 

Variabel 

Ekonomi Makro 

Terhadap 

Penyaluran 

Kredit Bank 

Umum dan 

UMKM di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta” 

Variabel 

Dependen 

Penyaluran Kredit 

 

Variabel 

Independen 

SBI, Kurs, PDRB, 

Inflasi 

 

Model Analisis 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

SBI, Kurs dan PDRB 

berpengaruh negatif 

terhadap Penyaluran 

Kredit Bank Umum dan 

UMKM di DIY. 

Secara parsial hanya 

variabel Inflasi yang 

terbukti secara empiris 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan kredit di 

DIY 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel 

tambahan yaitu 

BI rate 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data kredit 

seluruh bank 

umum terdaftar 

di BEI 

 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 

2013-2017 

8. Yoga dan 

Yuliarmi (2017) 

 

“Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Penyaluran 

Kredit Bpr di 

Provinsi Bali” 

Variabel 

Dependen 

Penyaluran Kredit 

BPR 

 

Variabel 

Independen 

DPK, PDRB, 

SBK, NPL 

 

Model Analisis 

Analisis Regresi 

Linier Sederhana 

Secara simultan DPK, 

PDRB, SBK dan NPL 

berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran 

kredit pada BPR di 

Provinsi Bali 

Secara parsial DPK 

berpengaruh positif 

signifikan dan PDRB 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyaluran kredit, 

sedangkan SBK 

berpengaruh negatif 

signifikan dan NPL tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran 

kredit pada BPR 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel 

tambahan yaitu 

BI rate, inflasi, 

dan nilai tukar 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data kredit 

seluruh bank 

umum terdaftar 

di BEI 

 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 
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No. 
Nama Peneliti 

dan Judul 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Hasil Penelitian Research Gap 

2013-2017 

9. Igirisa (2017) 

 

“Pengaruh Suku 

Bunga, Inflasi 

dan Nilai Tukar 

Terhadap 

Penyaluran 

Kredit pada 

Perbankan di 

 ota Samarinda” 

Variabel 

Dependen 

Permintaan Kredit 

 

Variabel 

Independen 

Suku bunga, 

inflasi, nilai tukar 

 

Model Analisis 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan secara 

simultan suku bunga, 

inflasi dan nilai tukar 

berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran 

kredit pada perbankan di 

Kota Samarinda.  

Suku bunga berpengaruh 

negatif dan signifikan, 

Inflasi tidak berpengaruh 

signifikan  

Nilai tukar berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap penyaluran 

kredit pada perbankan di 

Kota Samarinda.  

Hasil penelitian 

menunjukkan variabel 

sukubunga adalah 

variabel paling 

berpengaruh dominan 

terhadap penyaluran 

kredit pada perbankan di 

Kota Samarinda. 

Perbedaan 

variabel 

independen, 

penulis 

menggunakan 

variabel 

tambahan yaitu 

PDB 

 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data kredit 

seluruh bank 

umum terdaftar 

di BEI 

 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 

2013-2017 

10. Lie dan Malelak 

(2015) 

 

“Pengaruh 

Makroekonomi 

terhadap Kredit 

Perbankan di 

Indonesia 

Periode 2007-

2014” 

Variabel 

Dependen 

Kredit Perbankan 

 

Variabel 

Independen 

Inflasi, BI rate, 

Jumlah Uang 

Beredar, Kurs, 

Ekspor, PDB 

 

Model Analisis 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Secara parsial dan 

bersama-sama inflasi dan 

kurs tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kredit 

Perbankan. 

Inflasi dan Kurs berserta 

variabel control secara 

bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap kredit 

perbankan. 

Secara parsial, hanya 

jumlah uang beredar dan 

PDB yang berpengaruh 

signifikan terhadap kredit. 

Sedangkan Inflasi, BI 

rate, Kurs dan Ekspor 

Perbedaan 

sektor, penulis 

menggunakan 

data kredit 

seluruh bank 

umum terdaftar 

di BEI 

Perbedaan 

periode, 

periode penulis 

2013-2017 
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Ha1(+) 

Ha2(-) 

Ha3(-) 

Ha4 (-) 

No. 
Nama Peneliti 

dan Judul 

Metode 

Penelitian 

Variabel 

Hasil Penelitian Research Gap 

tidak berpengaruh 

terhadap kredit 

perbankan. 

Secara bersama-sama 

inflasi, BI rate, Jumlah 

uang beredar, kurs, ekspor 

dan PDB terhadap kredit 

berpengaruh signifikan 

terhadap kredit 

perbankan. 

Sumber: Data diolah penulis (2018) 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini berkaitan 

dengan pengaruh Makroekonomi terhadap penyaluran kredit perbankan di Indonesia. 

Maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Data Diolah Penulis (2018) 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka pemikiran di ata s, dapat dilihat bahwa 

peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

Makroekonomi yaitu (X1) Produk Domestik Bruto, (X2) Inflasi, (X3) BI Rate, dan 

GPDB (X1) 

Inflasi (X2) 

BI Rate (X3) 

Nilai Tukar  

(X4) 

Pertumbuhan 

Penyaluran 

Kredit (Y) 
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(X4) Nilai Tukar terhadap variabel dependen yaitu Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

(Y) perbankan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara empiris terhadap bank-

bank yang listing dan menerbitkan laporan keuangannya pada Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2013 hingga 2017. 

2.5 Keterkaitan Antar Variabel dan Penjelasan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh PDB terhadap Kredit dan Perekonomian 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan gambaran dari pendapatan suatu 

negara dalam periode tertentu. PDB yang tinggi akan mempengaruhi tingkat 

pendapatan masyarakat, yang selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi akan 

memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Jika permintaan barang dan jasa 

meningkat maka keuntungan perusahaan akan semakin tinggi yang akan mendorong 

dilakukannya lebih banyak investasi, salah satunya investasi melalui kredit. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramelda (2017) menyatakan bahwa 

PDB berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Bank Umum 

Pemerintah di Indonesia. Pendapat tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yoga dan Yuliarmi (2017) yang menyatakan bahwa PDB tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Ho1 : Pertumbuhan PDB tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

penyaluran kredit perbankan periode 2013-2017. 

Ha2 : Pertumbuhan PDB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penyaluran 

kredit perbankan periode 2013-2017. 

2.5.2 Pengaruh Inflasi terhadap Kredit dan Perekonomian 

Inflasi yang mencerminkan kenaikan harga barang-barang secara umum akan 

membawa dampak buruk bagi ekonomi terutama dalam menurunkan daya beli 

masyarakat sehingga inflasi relatif dikendalikan oleh Bank Indonesia. Kenaikan 

inflasi pada tingkat yang tinggi juga akan membuat kekhawatiran sektor perbankan 
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dalam penyaluran kredit. Pengalaman telah membuktikan bahwa dalam kondisi 

inflasi yang tinggi, dunia usaha akan berhadapan dengan risiko kenaikan biaya usaha 

dan semakin lemahnya kekuatan modal usaha untuk membiayai kewajiban usaha 

(inlikuiditas) yang bersumber dari perbankan sehingga berdampak terhadap 

terjadinya kredit macet (Yulian  Hamzah, dan Syechalad, 2015). Penelitian tentang 

tingkat inflasi dilakukan oleh Yulian  Hamzah, dan Syechalad (2015) yang 

menyatakan bahwa Inflasi mempunyai hubungan yang negatif dan berpengaruh 

secara signifikan terhadap permintaan kredit UMKM pada bank umum di Kota Banda 

Aceh. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar, dan Munawaroh (2014) 

yang menyatakan bahwa Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap jumlah kredit 

yang disalurkan oleh Bank Pemerintah Di Kalimantan Selatan. 

Ho2 : Tingkat Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

penyaluran kredit perbankan periode 2013-2017. 

Ha2 : Tingkat Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan penyaluran 

kredit perbankan periode 2013-2017. 

2.5.3 Pengaruh BI rate terhadap Kredit dan Perekonomian 

Peningkatan BI rate akan diikuti perbankan dengan menaikkan suku bunga 

dana simpanan dan suku bunga kredit. Hal ini dilakukan perbankan dengan tujuan 

untuk menjaga nasabah yang sensitif terhadap inflasi agar tidak menarik dananya dari 

bank. Sedangkan pada sisi lain akan memberatkan bagi sektor industri dalam 

memperoleh dan mengelola kredit dari perbankan karena suku bunga yang tinggi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lie dan Malelak (2015) menunjukkan BI 

rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit 

perbankan. Hasil penelitian Yanu, Viphindrartin, Niken (2015) menunjukkan Suku 

bunga BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit 

perbankan, sementara hasil yang dilakukan oleh Igirisa (2015) menunjukan bahwa BI 

Analisis Pengaruh Makroekonomi..., Wahyu Abdi, Ma.-Ibs, 2018



39 
 

 

Analisis Pengaruh Makroekonomi…, Wahyu Abdi, Ma-IBS,2018 

Indonesia Banking School 

rate mempunyai pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit 

pada perbankan di kota Samarinda.  

Ho3 : Tingkat BI rate tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

penyaluran kredit perbankan periode 2013-2017. 

Ha3 : Tingkat BI rate berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan penyaluran 

kredit perbankan periode 2013-2017. 

2.5.4 Pengaruh Nilai Tukar terhadap Kredit dan Perekonomian 

Nilai tukar merupakan julah satuan atau unit mata uang tertentu yang 

diperlukan untuk memperoleh atau membeli satu unit atau satuan jenis mata uang 

lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Igirisa (2017) 

menunjukkan bahwa variabel nilai tukar nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit pada perbankan di Kota Samarinda. Fluktuasi nilai tukar 

rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan di 

Kota Samarinda. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

menyebabkan naiknya harga-harga komoditas baik itu barang impor maupun barang 

ekspor. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Rinofah (2015) yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif 

terhadap penyaluran kredit bank umum dan UMKM di DIY. 

Ho4 : Perubahan nilai tukar tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

penyaluran kredit perbankan periode 2013-2017. 

Ha4 : Perubahan nilai tukar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

penyaluran kredit perbankan periode 2013-2017. 

2.6 Keterkaitan Variabel Makroekonomi dalam Penyaluran Kredit 

Perbankan 

Variabel makroekonomi saling memengaruhi dan berkaitan dalam membentuk 

kestabilan kondisi perekonomian. Kestabilan kondisi makroekonomi inilah yang 
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nantinya akan menggerakkan sektor usaha untuk berkembang. Perkembangan sektor 

usaha tidak akan terlepas dari kontribusi kredit perbankan dalam membantu 

pembiayaan usaha baik untuk perluasan usaha maupun untuk kelangsungan aktivitas 

usaha sehari-hari. Perubahan harga bahan bakar minyak, terutama kenaikan harga 

menyebabkan adanya inflasi yang pada akhirnya akan memengaruhi nilai tukar. Bank 

Indonesia dengan kebijakan moneter dapat menetapkan suku bunga sebagai 

instrumen untuk mengendalikan jumlah uang beredar guna mencapai target inflasi 

yang ditentukan. Jumlah uang beredar ini kemudian menentukan tinggi rendahnya 

inflasi yang diinginkan serta pergerakan nilai tukar. Beberapa variabel makroekonomi 

tersebut secara bersama-sama akan membentuk PDB melalui konsumsi, investasi, 

belanja pemerintah maupun ekspor impor. Kestabilan kondisi perekonomian yang 

ditunjukkan oleh variabel makroekonomi yang baik mampu berdampak positif pada 

pertumbuhan ekonomi dan kredit perbankan. 

Baum et al. (2008) berdasarkan hasil penelitiannya di Amerika Serikat dalam 

periode 1979-2005 mendapatkan bahwa ketidakpastian kondisi makroekonomi 

mempunyai peranan penting dalam alokasi dana pinjaman perbankan. Jika dilihat dari 

sisi perbankan, ketika lingkungan ekonomi tenang, pihak perbankan akan dapat 

menganalisa hasil dari proyek-proyek potensial dengan lebih mudah sehingga dapat 

menyalurkan dana pada proyek yang mampu menjamin pengembalian pinjaman 

beserta bunganya. Dalam kondisi makroekonomi yang stabil, sektor usaha dapat 

berkembang lebih baik tanpa perlu mengkhawatirkan mengenai adanya risiko 

volatilitas nilai tukar maupun inflasi atau instrumen makroekonomi lainnya. Keadaan 

ini mengindikasikan bahwa para pengambil kebijakan ekonomi perlu memperhatikan 

efek yang ditimbulkan dari ketidakpastian kondisi makroekonomi terhadap alokasi 

dana pinjaman perbankan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang  telah disusun 

sebelumnya, dapat penulis sampaikan bahwa penelitian ini mengambil objek 

berkaitan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), BI rate, tingkat 

inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang merupakan Indikator 

Makroekonomi terhadap Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia.  Pengujian pada 

penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder. Data tersebut kemudian diolah 

sehingga diperoleh informasi yang dapat dijadikan kerangka jawaban bagi hipotesis 

yang telah ditentukan. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) 

metode penelitian kuantitatif digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi 

penelitian, tehnik pengambilan sample umumnya dilakukan dengan acak atau random 

sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan 

instrumen penelitian yang dipakai. Analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif 

atau bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya.   

Data penelitian berasal dari laporan tahunan yang dipublikasikan oleh instansi 

pemerintah. Instansi pemerintah tersebut adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa 

Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 
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dilakukan dengan menggunakan analisis data sekunder, yaitu mengolah data yang 

dikumpulkan dari dokumen perusahaan yang telah tersedia berupa data kuantitatif 

yaitu laporan keuangan, hasil pengolahan data tersebut dianalisis dengan pendekatan 

statistik untuk kemudian diambil kesimpulan mengenai bagaimana pengaruh 

makroekonomi terhadap pertumbuhan kredit. Laporan keuangan tahunan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari periode tahun 2013 hingga tahun 2017. Dari hasil seleksi terdapat 

bank yang dapat disimpulkan sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sejumlah 33 bank umum konvensional dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Model data dari penelitian ini adalah data panel selama periode tahun 2013 hingga 

2017.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data untuk keperluan penelitian ini dilakukan dengan 

teknik dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan 

semua data yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti memperoleh data-data 

penelitian yang bersumber dari: 

1. Data Sekunder 

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder, yang merupakan data-data 

yang dikumpulkan oleh peneliti dari data yang sudah dipublikasikan. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data laporan 

tahunan dan laporan publikasi yang dipublikasikan oleh instansi 

pemerintah. 

Analisis Pengaruh Makroekonomi..., Wahyu Abdi, Ma.-Ibs, 2018



43 
 

 

Analisis Pengaruh Makroekonomi…, Wahyu Abdi, Ma-IBS,2018 

Indonesia Banking School 

2. Penelitian Kepustakaan 

 Dalam hal ini, penulis membaca dan mempelajari serta menganalisis 

literatur yang bersumber dari buku, jurnal, laporan penelitian, artikel dan 

perangkat lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini 

dilakukan untuk membantu penulis memecahkan masalah yang diteliti dan 

hasilnya akan dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap informasi 

yang terjadi dilapangan. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalyang terdiri atas objek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan 

kemudia ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode non probability sampling namun 

tidak dipilih secara acak melainkan menggunakan purposive (judgment) sampling, 

melalui purposive sampling sampel tersebut diambil dengan pemilihan elemen yang 

didasarkan pada pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pertumbuhan PDB yang dipakai adalah PDB konstan sejak tahun 2013 

menurut pengeluaran. 

2. Data inflasi yang dipakai adalah data inflasi tahunan, sesuai dengan periode 

pengamatan. 

3. Data BI rate yang dipakai adalah data suku bunga BI rate rata-rata 

tahunan, dan data nilai tukar yang dipakai adalah data rata-rata tahunan 
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kurs tengah Rupiah terhadap Dollar Amerika. Data yang dipakai 

berdasarkan pertumbuhan dari periode pengamatan (2013-2017). 

4. Data kredit perbankan yang dipakai adalah nilai penyaluran kredit dari 

bank-bank yang tidak pernah delisting dari Bursa Efek Indonesia selama 

periode pengamatan (sebanyak 33 perusahaan). 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Perusahaan Sampel 

No. Kode Nama Bank Tanggal IPO 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesai Agro Niaga Tbk 8 Agustus 2003 

2 BABP Bank MNC International Tbk. 15 Juli 2002 

3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 08 Oktober 2007 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk. 31 Mei 2000 

5 BBHI Bank Harda Internasional Tbk. 31 Mei 2000 

6 BBKP Bank Bukopin Tbk. 10 Juli 2996 

7 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 08 Juli 2006 

8 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 25 November 1996 

9 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 10 Januari 2001 

10 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk. 10 November 2003 

11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 17 Desember 2009 

12 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 13 Januari 2015 

13 BCIB Bank J Trust Indonesia 25 Juni 1997 

14 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 6 Desember 1989 

15 BINA Bank Ina Persada Tbk 16 Januari 2014 

16 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 8 Juli 2010 

17 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) 12 Juli 2002 

18 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 21 November 2002 

19 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14 Juli 2003 
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No. Kode Nama Bank Tanggal IPO 

20 BNBA Bank Bumi Artha Tbk 31 Desember 1999 

21 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 29 November 1989 

22 BNLI Bank Permata Tbk 21 November 1990 

23 BSIM Bank Sinarmas Tbk 31 Desember 2010 

24 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 12 Maret 2008 

25 BVIC Bank Victoria International Tbk 30 Juni 1999 

26 INPC Bank Artha Graha International Tbk 29 Agustus 1990 

27 MAYA Bank Mayapada International Tbk 29 Agustus 1997 

28 MCOR Bank China Construction Tbk 03 Juli 2007 

29 MEGA Bank Mega Tbk 17 April 2000 

30 NAGA Bank Mitraniaga Tbk 09 Juli 2013 

31 NISP Bank OCBC NISP Tbk 20 Oktober 1994 

32 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 20 Mei 2013 

33 PNBN Bank Panin Indonesia Tbk 29 Desember 1982 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2018) 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian yang terdiri dari 

variabel dependen (Y) dan variabel independen (X), dijelaskan sebagai berikut: 

3.5.1 Variabel Dependen (Y) 

Pertumbuhan kredit diperoleh dari jumlah kredit yang disalurkan oleh bank 

umum yang ada di Indonesia. Data mengenai jumlah kredit yang disalurkan 

perbankan Indonesia bersumber dari publikasi OJK berupa data laporan publikasi 

yang dapat diakses melalui laporan Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan 

setiap triwulanan. 
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3.5.2 Variabel Independen (X) 

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk 

Domestik Bruto (PDB), BI rate, Tingkat Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap 

Dollar Amerika. 

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP (Gross Domestic Product) 

merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena 

dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan 

masyarakat.Dalam hal pengukuran, PDB mencoba menjadi ukuran yang 

meliputi banyak hal, termasuk di dalamnya adalah barang-barang yang 

diproduksi dalam perekonomian dan dijual secara legal di pasaran. PDB 

juga memasukkan nilai pasar dari jasa perumahan pada perekonomian. 

PDB meliputi barang yang dapat dihitung (makanan, pakaian, mobil) 

maupun jasa yang tidak dapat dihitung (potong rambut, pembersihan 

rumah, kunjungan ke dokter). PDB mengikutsertakan barang dan jasa yang 

sedang diproduksi. PDB mengukur nilai produksi dalam batas geografis 

sebuah negara. Nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai 

total dari lima jenis pengeluaran yakni: 

Y = C + I + G + NX 

Keterangan: 

Y = Produk Domestik Bruto (PDB) 

C = Consumption 

I = Investment 

G = Government 
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NX = Net Exports 

Persamaan ini merupakan persamaan identitas – sebuah persamaan yang 

pasti benar dilihat dari bagaimana variabel-variabel persamaan tersebut 

dijabarkan. Komponen tersebut ialah: 

a. Konsumsi (Consumption) adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh 

rumah tangga. 

b. Investasi (Investment) adalah pembelian barang yang nantinya akan 

digunakan  untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa 

c. Belanja pemerintah (Government Purchases) mencakup pembelanjaan 

barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan pusat 

(federal). 

d. Ekspor neto (Net Exports) sama dengan pembelian produk dalam negeri 

oleh orang asing (ekspor) dikurangi pembelian produk luar negeri oleh 

warga negara (impor). 

2. Tingkat Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara terus 

menerus (Abdullah, 2013:60). Hal ini sering pula diikuti dengan 

menurunnya tingkat tabungan dana atau investasi karena meningkatnya 

konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. 

Tingkat inflasi dihitung dengan indeks harga konsumen (IHK), yaitu 

dengan membandingkan IHK pada tahun dasar dengan IHK periode 

pengamatan. IHK (Indeks Harga Konsumen) atau CPI (Consumer Price 
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Index) IHK mengukur inflasi berdasarkan sekumpulan harga pada 

kebutuhan hidup konsumen yang paling banyak digunakan, dan masing-

masing item memiliki bobot dalam basket. Indonesia menggunakan 9 

bahan pokok dalam menghitung IHK. Nilai Indeks Harga Konsumen 

digunakan sebagai indikator patokan nilai inflasi. Inflasi dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut (Tri K. et. al., 2016 hal. 178-179):  

      
            

      

        

Inf  = Inflasi (atau deflasi) pada waktu (bulan atau tahun) t 

IHK  = Indeks Harga Konsumen 

Inf t  = Laju inflasi pada tahun atau periode t 

IHKt = Indeks Harga Konsumen periode t 

IHKt-1 = Indeks Harga Konsumen periode t-1 

3. BI Rate 

Berdasarkan www.bi.go.id, BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate yang telah ditentukan, 

diumumkan oleh dewan gubenur Bank Indonesia. Pada dasarnya BI Rate 

berfungsi sebagai sinyal yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai suku 

bunga jangka pendek untuk mempertahankan stabilitas harga. BI Rate yang 

telah ditentukan akan mempengaruhi nilai suku bunga kredit. Bank 

Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan 

diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. 
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4. Nilai Tukar Rupiah 

Kurs valuta asing diklasifikasikan ke dalam kurs jual, kurs beli, dan kurs 

tengah. Selisih dari penjualan dan pembelian merupakan pendapatan bagi 

pedagang valuta asing sedangkan bila ditinjau dari yang dibutuhkan dalam 

menyerahkan valuta asing setelah transaksi kurs dapat diklasifikasikan 

dalam kurs spot dan kurs berjalan (forward exchange). Untuk melihat 

pengertian dari kurs jual dan kurs beli maka lihatlah dari sudut pandang 

bank. Kurs jual adalah harga yang ditetapkan saat bank menjual mata uang 

asing (masyarakat menjual uang asing). Sedangkan kurs beli adalah kurs 

yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu 

pada saat tertentu. Untuk mendapatkan kurs tengah sendiri nilai kurs 

tengah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Ekananda, 

2014:201): 

             
                   

 
 

3.5.3 Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel 3.2 (variabel, definisi, dan 

scale): 

Tabel 3.2 

Tabel Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Formulasi Scale 

1. Pertumbuhan 

Kredit 

Kredit adalah semua 

jenis pinjaman yang 

harus dibayar kembali 

                   ( )

 
                 

         
       

Rasio 
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No. Variabel Definisi Formulasi Scale 

bersama bunganya oleh 

peminjam sesuai dengan 

perjanjian yang telah 

disepakati (Hasibuan, 

2009:87) 

2. Produk 

Domestik 

Bruto (PDB) 

PDB atau Gross 

Domestic Product 

(GDP) yaitu merupakan 

nilai barang dan jasa 

yang diproduksi di 

dalam negara yang 

bersangkutan untuk 

kurun waktu tertentu 

(Hasanah, 2012) 

(PDB harga konstan 

2012 menurut 

pengeluaran, total 

tahunan). 

               

 
           

      
       

Rasio 

3. Inflasi Inflasi adalah 

kecenderungan dari 

harga-harga untuk 

menaik secara terus 

menerus (Abdullah, 

2013:60) 

      
            

      

        
Rasio 

4. BI Rate Suku bunga kebijakan 

yang mencerminkan 

sikap kebijakan moneter 

yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada 

publik. 

Besarnya presentase BI Rate ditentukan 

dalam RDG Bank Indonesia sesuai 

dengan tingkat inflasi yang berlaku. 

Disajikan dalam bentuk presentase. 

Rasio 

5. Nilai Tukar Nilai tukar adalah nilai 

dari suatu mata uang 

terhadap mata uang lain. 

Ketika nilai tukar mata 

uang mengalami 

peningkatan disebut 

dengan apresiasi, dan 

ketika nilai tukar mata 

uang mengalami 

penurunan disebut 

depresiasi (Mishkin dan 

Eakins, 2012:346) 

             
                   

 
 

Rasio 

Sumber: Data olahan penulis (2018) 
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3.6 Metode Analisis Data 

Dalam melakukan analisis dan uji hipotesis, prosedur yang dilakukan dalam 

penelitian ini akan dibantu dengan menggunakan program komputer yaitu Microsoft 

Excel dan Eviews 10. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (Multiple Regression 

Analysis). 

3.6.1 Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi liniear berganda adalah analisis yang dilakukan untuk 

membangun persamaan yang menghubugkan antara variabel Y dan variabel X 

bertujuan untuk menentukan nilai ramalan atau dugaan, dimana setiap perubahan X 

mempengaruhi Y tetapi tidak sebaliknya. Persamaan yang menyatakan bentuk 

hubungan antara varibel X dan variabel Y disebut dengan persamaan regresi. 

Persamaan regresi liniear berganda dinyatakan sebagai berikut : 

PK it = α0it + β1 PDBit + β2 INFit + β3BRTit + β3 KURSit eit 

 

Keterangan : 

PK  = Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

α0it  = Konstanta 

β1-4  = Koefisien Regresi 

PDB  = Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)  

INF  = Tingkat Inflasi 

BRT  = BI Rate 

KURS  = Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika 

t  = Periode Tahun 

i  = Perusahaan 

e  =  Error term (residual) 
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3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gamabaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif dilakukan terlebih dahulu 

sebelum dilakukannya regresi data (Ghozali, 2011:105). Pengertian masing-masing 

hitungan yang dilakukan dalam analisis statistik deskriptif adalah: Winarno (2011:39) 

1. Mean adalah rata-rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh 

data dan membaginya dengan cacah data. 

2. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil 

hingga terbesar.  

3. Maximum dan Minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari 

data. 

4. Standar deviasi adalah ukuran disperse atau penyebaran data. 

3.6.3 Pemodelan Data Panel 

Analisis data panel sebagai gabungan data runtut waktu (time series) dengan 

data seksi silang (cross section) untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

dependen terhadap variabel independen. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh 

dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua 

data time series dan cross section mampu menyediakan data lebih banyak sehingga 

akan menghasilkan degree of  freedom yang lebih banyak. Kedua, menggabungkan 

informasi data time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul 

ketika masalah penghilangan variabel (omitted-variabel) (Widarjono, 2016:351-353).  

 Metode estimasi regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga 
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pendekatan yaitu metode common effect, metode fixed effect, metode random effect. 

Dengan pengjelasannya sebagai berikut (Widarjono, 2013:355): 

1. Metode Common Effect 

Metode common effect merupakan penggabungan data time series dan 

cross section tanpa memperhatikan perbedaan individu maupun waktu 

menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). 

2. Metode Fixed Effect 

Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel 

menggunakan variable dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intersep. Pengertian metode ini mengansumsikan bahwa koefisien regresi 

(slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu.  

3. Metode Random Effect 

Variable gangguan (error terms) dikenal sebagai metode random effect. 

Metode random effect digunakan untuk menyelesaikan masalah akibat 

dimasukanya variable dummy di dalam model fixed effect yang bertujuan 

untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. 

Akibatnya, hal ini membawa konsekuensi berkurangnya derajat 

kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi 

parameter. Model ini akan mengestimasi data panel dimana variable 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. 
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Model random effect dapat diestimasi dengan tepat menggunakan metode 

Generalized Least Squares (GLS).  

Terdapat dua uji yang dilakukan dalam menetapkan model yang digunakan 

dalam analisis data panel menurut (Widarjono, 2009:222) adalah: 

1. Uji Chow 

Uji Chow adalah alat unutk menguji test for equality of coefficients atau 

uji kesamaan koefisien. Dalam melakukan pengambilan keputusan atas 

hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan uji 

statistik log likelihood ratio (Uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan 

(Widarjono, 2009:223): 

Ho : Menggunakan model Commen Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

section Chi Square > 0.05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross 

section Chi Square < 0.05. 

2. Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik digunakan, 

apakah fixed effect atau random effect. Uji Hausman dilakukan untuk 

mengetahui perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi 

peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect 

(Widarjono, 2009:223). Hipotesis yang digunakan oelh Widarjono dalam 

uji Hausman: 
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Ho : Menggunakan model Random Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Kriteria penelitian astas pengujian ini dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value > 5%, maka Ho diterima (Model random Effect) 

Jika nilai p-value < 5%, maka Ho ditolak (Model fixed Effect). 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis (uji F dan uji t), terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik untuk mengetahui layak atau tidaknya variabel-variabel yang 

digunakan. Asumsi klasik ini bermaksud untuk memastikan bahwa model yang 

diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi. Pengujian 

asumsi klasik yang dilakukan yaitu: 

3.6.4.1. Uji Normalitas 

Menurut Winarno (2011:50) mengemukakan bahwa uji normalitas 

merupakan bentuk pengujian dari data variabel independen dan 

variabel dependen di dalam suatu persamaan regresi Uji normalitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas di 

dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis 

yang akan diuji yaitu: 

Ho = Nilai ui terdistribusi normal 
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Ha = Nilai ui tidak terdistribusi normal  

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Ho diterima bila nilai probability p d     il p    ji   ≥  . 5 

Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

Jika nilai p ob bili    y    dip  ol   l bi  b     d  i α   5, m k  

menerima Ho yang artinya residual data terdistribusi normal. 

3.6.4.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 

variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, 

maka multikonlinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

sederhana yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel 

independen. Kondisi terjadinya multikolinier ditunjukkan dengan 

menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila 

koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolinieritas. Kondisi 

lain terjadinya multikolinieritas adalah dengan nilai R2 tinggi, tetapi 

variabel independen banyak yang menunjukkan nilai tidak signifikan. 

Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, 

tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar 

(Winarno, 2011:117).  

Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus 

diatasi. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 
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multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolenearitas yaitu (Wijaya, 2009:119): 

1. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variabel terkait. 

2. Menganalisis korelasi antar variabel bebas (correlation matrix). 

Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (di atas 

0.90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

3. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka 

tingkat multikolinieritas dapat ditoleransi. 

4. Nilai Eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas. 

3.6.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya bernilai tetap, maka hasil regresi 

persamaan tersebut disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park 
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dengan melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel 

independen (Gujarati, 2010). Hipotesis yang akan diuji yaitu:  

Ho = Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

penelitian 

Ha = Terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model penelitian 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2010) dalam 

membangun hipotesis di atas yaitu: 

Ho tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥  . 5 

Ha tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square < 0.05 

3.6.4.4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno,2011). Uji autokorelasi digunakan 

untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada tidaknya gejala 

autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji Durbin-Waston (DW 

Test). Uji autorkorelasi dilakukan dengan membuat hipotesis:  

Ho : Tidak terdapat masalah autokorelasi 

Ha : Terdapat masalah autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:110) mengemukakan bahwa Uji autokorelasi 

bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 
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pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada tidaknya gejala 

autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji  (DW Test).” 

Tabel 3.3 

Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif Tanpa keputusan dl ≤ d ≤ d  

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tolak 4 - dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif  

Tanpa keputusan 4 - d  ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif maupun negatif 
Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Sumber: (Ghozali, 2011:110) 

3.6.5  Teknik Uji Hipotesis 

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data diperoleh dari hasil 

pengumpulan data dari berbagai sumber sehingga dapat diproses sesuai dengan jenis 

data untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka menggunakan metode 

statistik sebagai berikut: 

3.6.5.1. Uji-t (Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). Hipotesis nol (Ho) yang 

   d k di ji  d l    p k         p   m     (βi) sama dengan nol. Uji 

statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
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significance level  , 5 (α 5 ).  ipo   i   k   did k     p bil  

positi  d   P v l   < α ( , 5). S d   k    ipo   i   l      i  y  (  ) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau dapat dituliskan 

dalam persamaan: 

Ho : βi = 0 : tidak terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen 

Ha : βi  ≠   : Terdapat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen 

Jadi jika suatu parameter sama dengan nol (0), berarti variabel 

independen secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya, jika suatu parameter tidak sama dengan nol (0), 

berarti variabel dependen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

independen. 

Taraf signifikansi yang lazim digunakan antara lain 1%, 5% dan 10%. 

U   k p    ji   i i α y    di    pk    d l     b     5  dim    

kriteria probabilitas akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut 

(Gujarati,2010): 

a. Jika probability < 0,05 maka berpengaruh signifikan 

b. Jika probability ≥  , 5 m k   id k b  p         i  i ik   

3.6.5.2. Koefisien Determinasi 

Uji determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 
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independen dan variabel dependen. Nilai adjusted R2 akan selalu 

berada diantara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin besar 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 

kepada variabel dependen. Adjusted R2 menyatakan persentase dari 

total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel 

penjelas X (Winarno, 2011:48). Adapun rumus koefisien determinasi 

adalah sebagai berikut: 

KP = r
2
 X 100% 

Dimana: 

KP = Nilai koefisien determinasi 

r
2
 = Nilai koefisien korelasi 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto, Inflasi, BI Rate dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh 

terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank 

Umum Konvensional di Indonesia yang terdaftar dalam BEI. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional pada periode 2013-2017. Dari 

seluruh bank yang menjadi populasi dari penelitian ini kemudian dipilih kembali 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive 

sampling, maka sampel akhir dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan perbankan. 

Kriteria yang digunakan sebagai sampel penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Penentuan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank yang termasuk kriteria Bank Umum Konvensional 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2017  

41 

Data perusahaan yang tidak tersedia selama penelitian (8) 

Jumlah Sampel Akhir 33 

Periode Pengamatan 2013-2017 (tahunan) 5 

Jumlah Pengamatan 165 

 Sumber: Data Diolah Penulis 
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Dalam tabel 4.1 diketahui bahwa sampel penelitian ini adalah sebanyak 33 bank, 

dengan menggunakan 5 (lima) periode yaitu tahun dari tahun 2013 hingga 2017. Dengan 

demikian jumlah sampel dalam penelitian sejumlah 165 buah.  

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

Seluruh data penelitian diolah oleh peneliti menggunakan software Eviews 10 

guna untuk mempermudah pengolah data dan mendapatkan hasil yang akurat, 

interpretasi hasil penelitian ini dijabarkan dalam beberapa sub bab berikut. 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan suatu jenis analisis yang paling mendasar untuk 

menggambarkan keadaan data secara umum dalam penelitian yang dilakukan. 

Statistik deskriptif menunjukkan informasi terkait dengan jumlah sampel yang 

diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah (mean) atau median, nilai maksimum, nilai 

minimum dan standar deviasi pada masing-masing variabel dependen maupun 

independen, Berikut adalah tabel yang menampilkan statistik deskriptif dalam 

penelitian ini: 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

 KREDIT GPDB INF BRT KURS 

Mean 12.34168 5.101204 5.268820 6.401491 7.091494 

Median 11.96788 5.015558 3.610000 6.460000 10.83945 

Maximum 47.05307 5.557264 8.380000 7.540000 13.029969 

Minimum -29.53254 4.876255 3.020000 4.560000 -0.608913 

Std. Dev. 14.11901 0.232708 2.469153 1.114672 6.002994 

Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews 10 
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Berdasarkan hasil tabel statistik deskriptif di atas, jumlah observasi yang diolah 

penulis sebanyak 165 observasi terdiri dari 33 bank dengan periode penelitian dari 

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Penjelasan statistik deskriptif atas setiap 

variabel mengacu pada teori peran setiap angka pada hasil uji statistik desktiptif, 

sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017 

rata-rata pertumbuhan kredit adalah sebesar 12.34% dengan standar deviasi 

14.11901. Adapun nilai maksimum dimiliki oleh PT Bank Mayapada, Tbk. 

pada tahun 2014 yakni sebesar 47.05% yang artinya bank tersebut memiliki 

nilai pertumbuhan penyaluran kredit tertinggi dibandingkan dengan bank 

lainnya. Sedangkan nilai minimum pertumbuhan penyaluran kredit sebesar -

29.53% dimiliki oleh PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. pada tahun 2014 yang 

artinya pada bank tersebut memilimki nilai pertumbuhan penyaluran kredit 

terendah dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit bank lainnya. 

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya pertumbuhan kredit Bank 

Mayapada pada tahun 2014 bisa tercapai berkat kondisi likuiditas yang masih 

baik, ketersediaan likuditas yang besar itu dikarenakan Bank Mayapada berani 

membayarnya dengan bunga deposito yang tinggi (www.Kontan.co.id). 

2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017 

rata-rata (mean) pertumbuhan PDB adalah sebesar 5.10% dengan standar 
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deviasi 0.232708. Adapun pertumbuhan PDB dengan nilai tertinggi sebesar 

5.56% yang terjadi pada tahun 2013 dan pertumbuhan PDB dengan nilai 

terkecil sebesar 4.88% yang terjadi pada tahun 2015. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 

tahun 2013 tumbuh sebesar 5,78% dibandingkan dengan tahun 2012. 

Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi 

di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 10,19% dan terendah di 

Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,34%. Sementara PDB Tanpa 

Migas tahun 2013 tumbuh 6,25%. Sedangkan pertumbuhan PDB Indonesia 

tahun 2015 hanya tumbuh sebesar 4.87% dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Pelambatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi eksternal, 

contohnya pelambatan ekonomi di mitra-mitra dagang di Indonesia. 

3. Inflasi 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sepanjang lima tahun 

terakhir yakni tahun 2013 hingga tahun 2017 rata-rata tingkat inflasi adalah 

sebesar 5.26% dengan standar deviasi 2.469153. Nilai inflasi tertinggi sebesar 

8,38% yang terjadi pada tahun 2013 dan nilai terkecil adalah 3.02% yang 

merupakan nilai inflasi yang terjadi pada tahun 2016. 

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya nilai inflasi di tahun 2013 

adalah kenaikan harga BBM yang juga membuat beberapa harga komoditas lain 

merangkak naik. Sedangkan pada tahun 2016 nilai inflasi di Indonesia perlahan 

turun hingga ke angka 3.02%, salah satunya karena kurs dapat terkendali 
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dengan baik sehingga pemerintah dapat dengan baik mencukupi permintaan 

masyarakat dengan menyediakan suplai barang-barang produksi yang 

mencukupi. 

4. BI Rate 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukan bahwa sepanjang tahun 2013 hingga 

tahun 2017 rata-rata tingkat persentase suku bunga BI Rate adalah sebesar 

6.40% dengan standar deviasi 1.114672, sedangan tingkat persentase BI rate 

tertinggi sebesar 7.54% yang terjadi pada tahun 2014 dan tingkat persentase BI 

rate terkecil adalah 4.56% yang terjadi pada tahun 2017. 

Suku bunga BI rate pada tahun 2014 sebesar 7.5% ini dilakukan sebagai 

langkah BI menahan suku bunga acuan tersebut untuk menyesuaikan dengan 

target inflasi pada tahun ini dan tahun depan. Sedangkan pada tahun 2017 suku 

bunga BI rate turun ke angka 4.5% dikarenakan laju inlfasi pada tahun tersebut 

relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan 

mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu 

BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, 

menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal 

yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice 

internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter 

senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam 

mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-day (Reverse) Repo 
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Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat 

memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day Repo 

Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku 

bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan 

mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen 

repo. 

Dengan penggunaan instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebagai suku 

bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan. Pertama, 

menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 

7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan. Kedua, meningkatnya efektivitas 

transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga 

pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, terbentuknya pasar keuangan 

yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di 

pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan (www.bi.go.id). 

5. Perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa sepanjang periode penelitian 

tahun 2013 hingga tahun 2017 rata-rata perubahan nilai tukar rupiah terhadap 

dollar Amerika adalah sebesar 7.09% dengan standar deviasi sebesar 6.002994. 

Nilai persentase perubahan nilai tukar tertinggi adalah sebesar 13.02% yang 

terjadi pada tahun 2014 sedangkan nilai perubahan nilai tukar terendah adalah 

sebesar -0.60% yang terjadi pada periode tahun 2016. 
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Menguat atau melemahnya nilai tukar rupiah tidak hanya ditentukan oleh 

kondisi dan kebijakan ekonomi dalam negeri, akan tetapi juga dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian negara lain yang menjadi mitra dalam perdagangan 

internasional negara tersebut, serta kondisi non-ekonomi seperti keamanan dan 

kondisi politik yang sedang terjadi. 

4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.3.1. Uji Chow 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data panel. 

Data panel terdiri dari kombinasi time series dan cross section. Sebelum melakukan 

analisis regresi dengan data panel, peneliti terlebih dahulu menentukan jenis regresi 

yang akan digunakan pada data panel penelitian yang bertujuan untuk memilih model 

estimasi regresi data panel. Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam 

mengestimasikan regresi dengan data panel, yaitu pendenkatan common effect, fixed 

effect dan random effect.  

Prosedur dalam menentukan jenis estimasi regresi yang akan digunakan yaitu 

dengan melakukan Uji Chow untuk memilih model regresi antara common effect atau 

fixed effect dengan ketentuan: 

Ho : Menggunakan model common effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

Apabila tingkat probabilitas lebih besar dari 0.05 maka yang digunakan adalah 

model common effect dan pengujian berhenti sampai uji Chow saja. Sebaliknya 
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apabila probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka yang digunakan adalah fixed effect dan 

pengujian berlanjur ke uji Hausman. Berikut merupakan hasil dari Uji Chow: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

 
  Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews 10 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

cross-section chi square adalah 0.0000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari kriteria 

pengujian yang memberikan batasan chi-square sebesar 0.05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan selanjutnya akan dilakukan uji Hausman. 

4.3.2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah data yang digunakan 

menggunakan fixed effect atau random effect. Apabila nilai probabilitas lebih besar 

dari 0.05 maka dapat disimpulkan model yang terpilh dalam penelitian ini adalah 

model random effect dengan kriteria: 

Ho : Menggunakan model random effect  

Ha : Menggunakan model fixed effect  

Hasil Uji Hausman disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Hausman 

 
Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews 10  

Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section random 

sebesar 1.000. nilai probabilitas berada di atas kriteria batasan cross-section fixed 

dalam penelitian ini, yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ho tidak dapat ditolak dan 

sehingga model yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah random effect 

model. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

digunakan dapat melakukan hasil estimasi terbaik. Uji asumsi klasik ini terdiri dari 

empat asumsi yakni uji normalitas, multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorekasi. Berikut ini permbahasan mengenai uji asumsi klasik yang telah 

dilakukan dalam penelitian. 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data yang diperoleh untuk 

penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena data yang 

berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis 

regresi berganda. Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini: 
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Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukan dengan nilai probabilitas 

statistik dari uji Jarque-bera sebesar 3.722061 dan probabilitas yang lebih besar dari 

0.05 yaitu dengan nilai 0.155512. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian telah terdistribusi normal, sehingga Ho tidak dapat ditolak. 

Hasil uji normalitas tersebut awalnya tidak terdistribusi normal saat toal 

observasi sebanyak 165 observasi yang disebabkan adanya data yang memiliki nilai 

unik atau ekstrim yang menyebabkan ketimpangan data. Namun, peneliti melakukan 

outlier atas observasi sebanyak 4 buah observasi, sehingga dapat diperoleh residual 

yang terdistribusi normal. Adapun data yang terkena outlier dijabarkan dalam bentuk 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.5 

Data Outlier 

No Nama Bank Tahun 

1 Bank QNB Kesawan Tbk 2013 

2 Bank QNB Kesawan Tbk 2014 

3 Bank Nationalnobu Tbk 2013 

4 Bank Nationalnobu Tbk 2014 

Sumber: Data Dional Penulis (2018) 

4.4.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi liniear 

antara variabel independen. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan atau 

kemiripan antara variabel independen dalam model regresi. Salah satu syarat di dalam 

uji asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikoliniearitas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikoliniearitas adalah 

dengan menggunakan correlation matrix. Berikut ini adalah hasil uji 

multikolonearitas yang terdapat pada model penelitan:  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 PDB INF BRT KURS 

PDB 1.000000 0.621255 -0.190688 0.113977 

INF 0.621255 1.000000 0.396300 0.647024 

BRT -0.190688 0.396300 1.000000 0.845471 

KURS 0.113977 0.647024 0.845471 1.000000 

 Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Salah satu syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat 

koefisien korelasi (correlation matrix). Kriteria pengujian yang digunakan oleh 
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Wijaya (2009) yakni apabila koefisien korelasi (correlation matrix) antar variabel 

kurang dari 0.90 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada 

unsur multikoliniearitas. Di dalam uji asumsi klasik data yang diperoleh tidak boleh 

terkena unsur multikolinieritas. 

Hasil yang didapat dari correlation matrix pada tabel 4.6 di atas menunjukkan 

bahwa tidak adanya korelasi antar variabel independen karena nilai koefisien antar 

variabel kurang dari 0.90, artinya menolak Ho dan menerima Ha. Dapat demikian 

dapat kita simpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat unsur multikolinieritas. 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan 

dan residual dari model regresi yang dianalisi tidak memiliki varian yang konstan dari 

pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Berikut ini adalah hasil uji 

heteroskedastistias yang terdapat pada model penelitian dengan menggunakan uji 

park. Hipotesis yang akan diuji yaitu:  

Ho = Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model penelitian 

Ha = Terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model penelitian 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2010) dalam membangun 

hipotesis di atas yaitu: 

Ho tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 

Ha tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas Chi-Square < 0.05 

 

 

Analisis Pengaruh Makroekonomi..., Wahyu Abdi, Ma.-Ibs, 2018



74 
 

 

Analisis Pengaruh Makroekonomi…, Wahyu Abdi, Ma-IBS,2018 

Indonesia Banking School 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test Uji Park 

Dependent Variable : Log(Res2) 

Variable Coefficient Sdt. Error t-Statistic Prob. 

C -7.170344 6.917804 -1.036506 0.3016 

PDB 1.833231 1.218371 1.504657 0.1344 

INF -0.150094 0.135450 -1.108112 0.2695 

BRT 0.378597 0.352029 1.075471 0.2838 

KURS -0.009315 0.071375 -0.130506 0.8963 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukan bahwa probabilitas koefisian 

variabel Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GPDB) sebesar 0.1344 > 0.05, 

variabel inflasi sebesar 0.2695 > 0.05, variabel BI Rate dengan nilai sebesar 0.2838 > 

0.05 dan variabel nilai tukar (kurs) dengan nilai sebesar 0.8963 Seluruh variabel 

independen menunjukan nilai probabilitas koefisien yang lebih besar dari nilai 

signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak. Dengan 

demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson 

(DW test). Apabila nilai d berada diantara dU < d < 4 – dU maka tidak ada korelasi. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Statistic 

DW-Stat 1.915041 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.8 di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson 

(D-W) sebesar 1.915041. Uji ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05, 

dengan jumlah variabel independen sebanyak 4 buah (k=4) dan jumlah observasi (n) 

sebanyak 161 data. Uji ini menghasilkan nilai dL (batas bawah) sebesar 1.6960 dan 

nilai dU (batas atas) sebesar 1.7953. 

Berikut gambar hasil statistik d Durbin-Watson: 

 

 

Terdapat 

autokorelasi 

positif 

 

 

Daerah 

Diragukan 

 

 

Tidak ada 

Autokorelasi 

 

 

Daerah 

Diragukan 

 

 

Terdapat 

autokorelasi 

positif 

0 1.6960 1.7953 1.915041 2.2047 2.304 4 

Sumber: (Ghozali, 2011:110), Data diolah penulis (2018) 

Gambar 4.2 

Hasil Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, hasil uji autokorelasi menunjukan nilai 

Durbin Watson sebesar 1.9015041 berada di daerah yang menunjukkan tidak ada 

autokorelasi. Maka dari hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini model regresi tidak 

mengalami masalah autokorelasi, sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis. 
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4.5 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Setelah dilakukan regresi menggunakan model fixed effect pada persamaan 

model, berikut ini disajikan hasil regresi dalam tabel 4.9 berikut:   

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Berganda Random Effect Model 

 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan eviews 10 

Berdasarkan hasil regresi model penelitian di atas, maka diperoleh persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 
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PK = -29.72670 + 7.462398 GPDB – 0.0939915 INF - 0.084835 BRT + 

0.710579 KURS 

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interprestasi sebagai berkut: 

a. Koefisien konstanta sebesar -29.72670 artinya apabila Pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto, Inflasi BI Rate, dan nilai tukar diasumsikan 

konstan, maka rata-rata pertumbuhan kredit adalah sebesar -29.72670%. 

b. Koefisien regresi untuk Pertumbuhan Produk Domestik Bruto adalah 

sebesar 7.462398. Nilai ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit akan 

mengalami rata-rata kenaikan sebesar 7.462398% untuk setiap kenaikan 

satu persen GPDB dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel 

lain adalah konstan. 

c. Koefisien regresi untuk Inflasi sebesar –0.0939915. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan kredit akan mengalami rata-rata penurunan sebesar 

0.0939915% untuk setiap kenaikan satu persen Inflasi dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

d. Koefisien regresi untuk BI Rate sebesar -0.084835. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan kredit akan mengalami rata-rata penurunan sebesar 

0.084835% untuk setiap kenaikan satu persen BI Rate dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

e. Koefisien regresi untuk nilai tukar (kurs) adalah sebesar 0.710579. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit akan mengalami rata-rata 
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kenaikan sebesar 0.710579% untuk setiap kenaikan satu persen 

perubahan nilai tukar (kurs) dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

bahwa variabel lain adalah konstan. 

4.6 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi adalah pengujian yang menunjukkan baik atau tidaknya 

model regresi yang terestimasi pada model yang digunakan. Nilai dari koefisien 

determinasi mencerminkan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variabel independen. Semakin besar nilai Adjusted R-Squared, maka semakin baik 

kualitas model yang digunakan karena semakin dapat menjelaskan pengaruh antara 

variabel dependen dengan variabel independen. 

Berdasarkan tabel 4.9 nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Squared) adalah 

sebesar 0.322728 atau 32.27%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, Inflasi, BI Rate, dan nilai tukar (kurs) mampu 

menjelaskan pengaruh kepada Pertumbuhan Kredit sebesar 32.27%, sisanya sebesar 

67.73% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini 

seperti faktor-faktor internal masing-masing bank antara lain CAR, DPK, ROA, ROE 

dan lain sebagainya yang mungkin dapat mempengaruhi pertumbuhan penyaluran 

kredit perbankan. 
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4.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara 

Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari 

masing-masing variabel independen Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, Inflasi, BI 

Rate, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika (Kurs) terhadap variabel 

dependen pertumbuhan penyaluran kredit pada model regresi sehingga dapat 

mengambil kesimpulan atas rumusan masalah pada penelitian ini. 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto, Inflasi, BI Rate, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika 

(Kurs) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Kredit. Kesimpulan 

ini dibuat berdasarkan kriteria penolakan hipotesis yaitu dengan cara membandingkan 

nilai probabilitas variabel dimaksud dengan nilai tingkat signifkan 0.05. Apabila nilai 

probabilitas variabel (p-value) kurang dari 0.05 makan Ho ditolak dan sebaliknya 

apabila nilai probabilitas variabel (p-value) lebih dari 0.05 maka Ha tidak dapat 

ditolak. 

Hipotesis 1: 

Ho1: Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

Ha1:  Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Penyaluran Kredit 
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Berdasarkan hasil uji t (Parsial) pada tabel 4.9 di atas, variabel Pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (GPDB) memiliki probabilitas 0.3025. Nilai probabilitas 

tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 0.05 yang artinya menolak Ho dan 

menerima Ha. Hal ini menunjukan bahwa Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(GPDB) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Nilai koefisien 

regresi GPDB sebesar 7.462398 persen menunjukkan bahwa variabel GPDB 

memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (GPDB) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

penyaluran kredit, dapat dinyatakan bahwa Ha1 tidak dapat ditolak. 

Hipotesis 2: 

Ho2: Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Penyaluran 

Kredit 

Ha2: Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

Berdasarkan hasil uji t (Parsial) pada tabel 4.9 di atas, variabel Inflasi (INF) 

memiliki probabilitas 0.8953. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat 

signifikan 0.05 yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini menunjukan 

bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. 

Nilai koefisien regresi dari inflasi sebesar -0.093915 persen menunjukkan bahwa 

variabel Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. 
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Sehingga dapat diambil kesimpulan inflasi memiliki pengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit, maka dapat dinyatakan 

bahwa Ha2 tidak dapat ditolak. 

Hipotesis 3: 

Ho3: BI Rate tidak berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Penyaluran 

Kredit 

Ha3: BI Rate berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

Berdasarkan hasil uji t (Parsial) pada tabel 4.9 di atas, variabel BI Rate 

memiliki probabilitas 0.9604. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat 

signifikan 0.05 yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini menunjukan 

bahwa BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Nilai 

koefisien regresi BI rate sebesar -0.084835 persen menunjukkan bahwa variabel BI 

Rate memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan BI Rate memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit, dapat dinyatakan bahwa 

Ha3 tidak dapat ditolak. 

Hipotesis 4: 

Ho4: Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Penyaluran Kredit 

Ha4: Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Penyaluran 

Kredit 
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Berdasarkan hasil uji t (Parsial) pada tabel 4.9 di atas, variabel nilai tukar 

(kurs) memiliki probabilitas 0.0132. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat 

signifikan 0.05 yang artinya menolak Ha dan menerima Ho. Hal ini menunjukan 

bahwa nilai tukar (kurs) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Nilai 

koefisien regresi nilai tukar (kurs) sebesar 0.710579 menunjukkan bahwa variabel 

nilai tukar (kurs) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan nilai tukar (kurs) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit, dapat dinyatakan 

bahwa Ho4 tidak dapat ditolak dan Ha4 ditolak. 

4.8 Analisis Hasil Penelitian 

4.8.1 Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GPDB) Terhadap 

Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GPDB) digunakan untuk mengetahui 

gambaran mengenai jumlah output atau barang dan jasa akhir yang diproduksi pada 

suatu kawasan tertentu dan dalam waktu tertentu. Berdasarkan hasil uji probabilitas 

pada tabel 4.9 nilai probabilitas GPDB lebih besar dari 0,05 atau 0,3025 > 0,05 yang 

berarti Ha1 ditolak. Nilai koefisien variabel GPDB adalah sebesar 7,462398 atau 

sebesar 7,46% yang menunjukkan bahwa GPDB berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan PDB tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit salah satunya 

disebabkan karena adanya fluktuasi pertumbuhan itu sendiri yang terjadi dalam 5 
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tahun terakhir. Pertumbuhan PDB mengalami penurunan hingga di bawah 5 persen 

pada tahun 2015 yakni sebesar 4.88%. Namun pertumbuhan itu beranjak naik di 2 

tahun berikutnya yakni masing-masing pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5.02% dan 

5.07%. Salah satu faktor ekonomi yang menyebabkan fluktuasi pada tahun-tahun 

tersebut dikarenakan menurunnya harga barang-barang komoditas yang selama ini 

selalu diandalkan oleh Indonesia sebagai mesin utama penggerak ekonomi secara 

nasional. Fluktuasi pertumbuhan PDB ini juga disebabkan karena menurunnya 

konsumsi dari sektor konsumsi rumah tangga. Namun, mengingat bahwa dana pihak 

ketiga di sektor perbankan Indonesia meningkat tajam dalam periode yang sama, bisa 

saja bahwa daya beli konsumen sebenarnya tidak melemah, melainkan konsumen 

Indonesia lebih memilih untuk menghemat dana dengan cara menyimpan dananya di 

tabungan bank daripada membelanjakannya untuk kegiatan konsumtif 

(www.indonesia-investment.com). 

Penelitian ini sendiri didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yoga dan Yuliarmi (2017) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan bank 

umum di Indonesia. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Pratiwi dan Sudirman (2014) yang menyatakan bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran 

kredit. Hasil penelitian ini bertentangan dapat disebabkan karena penelitian ini hanya 

menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Bali saja dan 

penyaluran kredit yang menjadi objek penelitian diambil dari penyaluran kredit di 
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wilayah provinsi Bali, dan bukan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) 

nasional. 

4.8.2 Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

Berdasarkan hasil uji probabilitas pada tabel 4.9 nilai probabilitas Inflasi lebih 

besar dari 0.05 atau 0,8953 > 0.05 yang berarti Ha2 ditolak. Sedangkan berdasarkan 

hasil uji probabilitas, nilai koefisien variabel inflasi adalah sebesar -0.093915 atau      

-0.09% yang menunjukkan bahwa inflasi memberikan pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit perbankan.  

Inflasi berhubungan erat dengan suku bunga perbankan, dimana suku bunga 

merupakan alat untuk mengendalikan laju inflasi sehingga dampak inflasi tidak 

secara langsung memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya penyaluran kredit 

pada perbankan. Inflasi seringkali digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan 

sejauh mana masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara atau kawasan. Kestabilan 

tingkat inflasi dapat menjaga pertumbuhan ekonomi negara tersebut dan pertumbuhan 

penyaluran kredit oleh perbankan, dikarenakan adanya permintaan tambahan modal 

untuk melakukan perluasan area kerja dari para pihak peminjam dana dari perbankan 

tersebut. 

Penelitian ini sendiri didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Igirisa 

(2017) yang mengungkapkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyaluran kredit pada perbankan di kota Samarinda. Namun hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Yulian  Hamzah, dan 

Syechalad (2015) yang menyatakan bahwa Inflasi mempunyai hubungan yang negatif 
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dan berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kredit UMKM pada Bank 

Umum di Kota Banda Aceh.   

4.8.3 Pengaruh BI Rate Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit 

Berdasarkan hasil uji probabilitas pada tabel 4.9 ditemukan bahwa 

probabilitas variabel BI Rate adalah sebesar 0.9604 atau 0.96 > 0,05 yang berarti 

bahwa Ha3 ditolak. Nilai koefisien korelasi BI rate adalah -0,084835 atau -0.08% 

yang menunjukkan bahwa BI rate memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia. 

Hal ini mengungkapkan bahwa ketika suku bunga BI rate mengalami 

kenaikan, maka permintaan kredit akan turun. Jika diilustrasikan bahwa penyaluran 

kredit yang berasal dari permintaan kredit sebagai produk atau jasa yang diminta dan 

tingkat bunga sebagai harga yang harus dibayarkan. BI Rate yang merupakan tingkat 

bunga yang dijadikan acuan bagi bank umum untuk mengambil keputusan dalam 

menentukan tingkat bunga kredit yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang 

memerlukan dana. Jika BI Rate naik, secara tidak langsung tingkat bunga akan ikut 

naik sehingga menyebabkan kredit yang disalurkan menjadi menurun akibat tingkat 

suku bunga yang tinggi. Sebaliknya jika suku bunga BI Rate turun, permintaan yang 

disalurkan oleh perbankan akan meningkat. Nilai koefisien yang negatif dan tidak 

signifikan menunjukkan bahwa meskipun BI Rate tinggi namun tidak langsung 

mempengaruhi jumlah permintaan kredit pada bank umum. Pada dasarnya, apabila 

semakin tinggi BI Rate akan menyebabkan naiknya penyaluran kredit, karena ketika 

BI Rate naik maka akan semakin besar pendapatan atau keuntungan yang akan bank 
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umum dapat dari penyaluran kredit. Akan tetapi, pada penelitian ini nilai koefisiaen 

negatif dari BI rate memberikan gambaran bahwa jika variabel BI rate naik maka 

pertumbuhan penyaluran kredit akan mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi 

karena kenaikan nilai BI Rate tidak langsung merespon suku bunga bank umum, 

karena akan terjadi masa transisi dimana pengharuh dari kebijakan Bank Indonesia 

tersebut tidak bisa langsung dirasakan dampaknya dalam waktu dekat.  

Tingkat suku bunga yang tinggi membatasi pertumbuhan kredit dan karenanya 

mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sejak pertengahan tahun 2013, bank sentral 

Indonesia (Bank Indonesia) meningkatkan suku bunga acuannya (BI rate) dari level 

terendah dalam sejarah pada 5.75 persen kemudian secara bertahap, namun agresif 

naik menjadi 7.75 persen di akhir 2014. Bank Indonesia mengetatkan kebijakan 

moneternya dalam rangka melawan inflasi yang tinggi, mengurangi defisit transaksi 

berjalan yang lebar, dan mendukung rupiah yang dibebani oleh tekanan-tekanan berat 

mulai tengah 2013 karena pengetatan moneter di Amerika Serikat. Pada Desember 

2015 Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) menaikkan suku bunganya 

untuk pertama kalinya dalam satu dekade (disusul kenaikan suku bunga pada 

Desember 2016). Namun, karena inflasi Indonesia dan defisit transaksi berjalan 

membaik ke tingkat yang aman, sedangkan rupiah mulai stabil terhadap dolar AS dari 

akhir-2015, Bank Indonesia akhirnya bisa melonggarkan kebijakan moneternya. 

Sepanjang 2016 Bank sentral Indonesia mampu menurunkan suku bunga secara 

drastis dari level 7,75% pada awal 2016 menjadi 4,75% pada akhir 2016 (ini juga 

termasuk perubahan dari BI rate ke BI 7-day Reverse Repo Rate sebagai alat 
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benchmark bank sentral), maka memungkinkan aktivitas ekonomi yang lebih cepat 

(www.indonesia-investment.com). 

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ramelda (2017) yang berkesimpulan bahwa tingkat suku bunga kredit memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kredit yang disalurkan. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Yanu, Viphindrartin, Niken (2015) yang menyatakan bahwa BI Rate berpengaruh 

positif dan signifikan terdahap pertumbuhan kredit perbankan. 

4.8.4 Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Rupiah (Kurs)Terhadap Pertumbuhan 

Penyaluran Kredit 

Berdasarkan hasil uji probabilitas pada tabel 4.9 nilai probabilitas variabel 

nilai tukar adalah sebesar 0.0132 atau 0,0132 < 0.05 yang berarti Ha4 tidak dapat 

ditolak. Nilai koefisien variabel nilai tukar rupiah (kurs) pada hasil uji probabilitas 

bernilai 0.710579 atau 0.71% yang menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di 

Indonesia. 

Fluktuasi atau perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 

perbankan di Indonesia. Melemahnya (depresiasi) nilai tukar Rupiah dapat 

menyebabkan naiknya harga-harga komoditas baik itu untuk barang impor maupun 

barang ekspor ke luar negeri. Begitupun sebaliknya, menguatnya (apresiasi) nilai 
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tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika dapat menurunkan harga barang komoditas 

baik barang impor maupun ekspor. 

Pengaruh secara signifikan yang diberikan oleh kenaikan nilai tukar rupiah 

terhadap dollar (depresiasi) pada tahun 2013-2015 terjadi lantaran investor 

mengantisipasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dengan melakukan price in 

sehingga mulai memindahkan dananya dalam bentuk dollar AS yang menyebabkan 

kelebihan dana pihak ketiga pada perbankan di Indonesia. Adapun dampak yang 

dapat diberikan salah satunya adalah perbankan dapat menyalurkan lebih banyak 

dana kredit kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

penyaluran kredit. 

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Igirisa 

(2017) yang menyatakan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. 

Akan tetapi penelitian ini sendiri ditentang oleh hasil penelitian dari Rinofah (2015) 

yang menyatakan bahwa secara parsial variabel kurs tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. 

4.9 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

pertumbuhan produk domestik bruto, inflasi, BI rate, dan nilai tukar Rupiah terhadap 

pertumbuhan penyaluran kredit perbankan periode 2013-2017, terhadap hasil-hasil 

yang nanti dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pihak-pihak yang ingin mengetahui 

bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. 
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Kredit adalah sebuah bentuk kegiatan penyaluran dana kepada pihak yang 

membutuhkan dan kemudian mengembalikan dana tersebut beserta bunga sebagai 

bentuk balas jasa dalam tempo yang telah disepakati. Banyak faktor yang 

mempengaruhi dalam penyaluran kredit bank, baik dari faktor internal bank maupuan 

faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

penyaluran kredit antara lain Produk Domestik Bruto, Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), 

dan nilai tukar Rupiah.  

Hasil dari koefisien determinasi (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 

0.322728 atau 32.27%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, Inflasi, BI Rate, dan nilai tukar (kurs) mampu 

menjelaskan pengaruh kepada Pertumbuhan Kredit sebesar 32.27%. Sisanya 67.73% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

Dalam penelitian ini variabel pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 

perbankan di Indonesia selama periode 2013-2017. Dalam periode ini pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto mengalami fluktuasi dan tren penurunan dan berada di titik 

terendah pada tahun 2015 dengan pertumbuhan PDB sebesar 4.88 persen. Salah satu 

faktor ekonomi yang menyebabkan fluktuasi pada tahun-tahun tersebut dikarenakan 

menurunnya harga barang-barang komoditas yang selama ini selalu diandalkan oleh 

Indonesia sebagai mesin utama penggerak ekonomi secara nasional. Fluktuasi 

pertumbuhan PDB ini juga disebabkan karena menurunnya konsumsi dari sektor 

konsumsi rumah tangga. Namun, mengingat bahwa dana pihak ketiga di sektor 
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perbankan Indonesia meningkat tajam dalam periode yang sama, bisa saja bahwa 

daya beli konsumen sebenarnya tidak melemah, melainkan konsumen Indonesia lebih 

memilih untuk menghemat dana dengan cara menyimpan dananya di tabungan bank 

daripada membelanjakannya untuk kegiatan konsumtif. 

Inflasi dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan penyaluran kredit perbankan selama periode 2013-2017. Dalam periode 

penelitian ini persentase tingkat inflasi masih berada di bawah 10 persen yang berarti 

bahwa inflasi ini termasuk rendah atau ringan. Inflasi rendah atau ringan ini tidak 

terlalu memberikan dampak terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini dapat 

disebabkan karena selama periode penelitian tingkat inflasi stabil dan masih dapat 

dikendalikan yang mana dapat menjaga pertumbuhan ekonomi negara tersebut dan 

pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan, dikarenakan adanya permintaan 

tambahan modal untuk melakukan perluasan area kerja dari para pihak peminjam 

dana dari perbankan tersebut. 

Tingkat suku bunga BI rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia selama periode penelitian 

2013-2017. Hal ini mengungkapkan bahwa ketika suku bunga BI rate mengalami 

kenaikan, maka permintaan kredit akan turun. Pada dasarnya, apabila semakin tinggi 

BI Rate akan menyebabkan naiknya penyaluran kredit, karena ketika BI Rate naik 

maka akan semakin besar pendapatan atau keuntungan yang akan bank umum dapat 

dari penyaluran kredit. Hal ini dapat terjadi karena kenaikan nilai BI Rate tidak 

langsung merespon suku bunga bank umum, karena akan terjadi masa transisi dimana 
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pengaruh dari kebijakan tersebut tidak bisa langsung dirasakan dampaknya dalam 

waktu dekat oleh perbankan.  

Perubahan nilai tukar Rupiah selama periode penelitian yang terjadi dengan 

nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan perubahan secara depresiasi sebesar 

13.02 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun nilai tukar pada tahun 

2014 adalah sebesar Rp12.378.30 terhadap Dollar Amerika Serikat, dibandingkan 

dengan nilai tukar pada tahun 2013 sebesar Rp10.951.37 terhadap Dollar Amerika 

Serikat. Melemahnya (depresiasi) nilai tukar Rupiah dapat menyebabkan naiknya 

harga-harga komoditas baik itu untuk barang impor maupun barang ekspor ke luar 

negeri. Akan tetapi pengaruh secara signifikan yang diberikan oleh nilai tukar 

terhadap pertumbuhan penyaluran kredit dapat berupa penyediaan dana yang 

disimpan oleh investor pada perbankan di Indonesia. Dana yang disimpan ini dapat 

memberikan tambahan dana pihak ketiga yang ada dengan tujuan untuk 

meningkatkan penyaluran kredit kepada masyarakat. 

Analisis Pengaruh Makroekonomi..., Wahyu Abdi, Ma.-Ibs, 2018



92 
 

 

Analisis Pengaruh Makroekonomi…, Wahyu Abdi, Ma-IBS,2018 

Indonesia Banking School 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto, Inflasi, BI Rate dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika berpengaruh 

terhadap pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017. Adapun objek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 33 Bank Umum Konvensional di Indonesia yang terdaftar dalam 

BEI selama 5 periode tahunan. Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini karena adanya 

fluktuasi pertumbuhan itu sendiri yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Salah 

satu faktor ekonomi yang dapat menyebabkan fluktuasi pada tahun-tahun 

tersebut dikarenakan menurunnya harga barang-barang komoditas yang 

selama ini selalu dapat diandalkan oleh Indonesia sebagai mesin utama 

penggerak ekonomi secara nasional. Fluktuasi pertumbuhan PDB ini juga 

dapat disebabkan karena menurunnya konsumsi dari sektor konsumsi 

rumah tangga.  

2. Inflasi memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini dapat disebabkan karena inflasi 
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berhubungan erat dengan suku bunga perbankan, dimana suku bunga 

merupakan alat untuk mengendalikan laju inflasi sehingga dampak inflasi 

tidak secara langsung memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya 

penyaluran kredit pada perbankan. 

3. BI Rate memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BI 

Rate tinggi namun tidak dapat secara langsung mempengaruhi jumlah 

permintaan kredit pada bank umum konvensional di Indonesia. 

4. Nilai Tukar (Kurs) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan penyaluran kredit. Pengaruh secara signifikan yang diberikan 

oleh kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar (depresiasi) pada tahun 

2013-2015 terjadi karena investor mengantisipasi kenaikan suku bunga di 

Amerika Serikat dengan melakukan price in sehingga mulai memindahkan 

dananya dalam bentuk dollar AS yang menyebabkan kelebihan dana pihak 

ketiga pada perbankan di Indonesia. Adapun salah satu dampak yang dapat 

diberikan karena kelebihan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh perbankan 

salah satunya adalah perbankan dapat menyalurkan lebih banyak dana 

kredit kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyaluran 

kredit. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dalam penelitian ini saran – saran yang dapat 

diberikan yaitu: 
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1. Bank Umum Konvensional 

Bank umum konvensional disarankan memperhatikan faktor-faktor 

makroekonomi yang dapat mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan 

dalam penyaluran kredit, terutama faktor nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing khususnya dollar Amerika Serikat (kurs rupiah). 

2. Regulator Perbankan 

Regulator perbankan sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan 

makroekonomi disarankan dalam menunjang pertumbuhan kredit bank 

umum konvensional perlu memberikan perhatian khusus dalam setiap 

kebijakan yang diambil terkait pada variabel-variabel makroekonomi 

terutama variabel nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat 

mengingat variabel tersebut berdasarkan hasil penelitian berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengembangan serta 

modifikasi terhadap kajian yang telah dilakukan, baik dengan periode 

pengamatan yang lebih lama terutama pada variabel yang tidak 

berpengaruh dan juga dapat menambahkan beberapa variabel-variabel 

internal dan juga variabel eksternal lainnya antara lain variabel ekspor-

impor, jumlah uang yang beredar dan lainnya yang mampu menjelaskan 

pertumbuhan penyaluran kredit lebih baik. 
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LAMPIRAN 

No. Kode Bank PERIODE KREDIT GPDB INF BRT KURS 

1 AGRO 2013 46,13 5,56 8,38 6,46 10,84 

2 AGRO 2014 26,93 5,01 8,36 7,54 13,03 

3 AGRO 2015 28,76 4,88 3,35 7,52 12,23 

4 AGRO 2016 35,33 5,02 3,02 6,00 -0,61 

5 AGRO 2017 34,25 5,07 3,61 4,56 0,56 

6 BABP 2013 7,13 5,56 8,38 6,46 10,84 

7 BABP 2014 13,43 5,01 8,36 7,54 13,03 

8 BABP 2015 13,23 4,88 3,35 7,52 12,23 

9 BABP 2016 12,83 5,02 3,02 6,00 -0,61 

10 BABP 2017 -11,00 5,07 3,61 4,56 0,56 

11 BACA 2013 32,20 5,56 8,38 6,46 10,84 

12 BACA 2014 26,57 5,01 8,36 7,54 13,03 

13 BACA 2015 27,66 4,88 3,35 7,52 12,23 

14 BACA 2016 9,40 5,02 3,02 6,00 -0,61 

15 BACA 2017 7,33 5,07 3,61 4,56 0,56 

16 BBCA 2013 21,68 5,56 8,38 6,46 10,84 

17 BBCA 2014 11,06 5,01 8,36 7,54 13,03 

18 BBCA 2015 11,84 4,88 3,35 7,52 12,23 

19 BBCA 2016 7,29 5,02 3,02 6,00 -0,61 

20 BBCA 2017 12,33 5,07 3,61 4,56 0,56 

21 BBHI 2013 4,94 5,56 8,38 6,46 10,84 

22 BBHI 2014 24,65 5,01 8,36 7,54 13,03 

23 BBHI 2015 -0,51 4,88 3,35 7,52 12,23 

24 BBHI 2016 -7,10 5,02 3,02 6,00 -0,61 

25 BBHI 2017 24,36 5,07 3,61 4,56 0,56 

26 BBKP 2013 5,36 5,56 8,38 6,46 10,84 

27 BBKP 2014 14,14 5,01 8,36 7,54 13,03 

28 BBKP 2015 19,72 4,88 3,35 7,52 12,23 

29 BBKP 2016 9,45 5,02 3,02 6,00 -0,61 

30 BBKP 2017 3,05 5,07 3,61 4,56 0,56 

31 BBMD 2013 15,33 5,56 8,38 6,46 10,84 

32 BBMD 2014 8,92 5,01 8,36 7,54 13,03 

33 BBMD 2015 9,00 4,88 3,35 7,52 12,23 

34 BBMD 2016 -11,56 5,02 3,02 6,00 -0,61 

35 BBMD 2017 7,88 5,07 3,61 4,56 0,56 

36 BBNI 2013 24,01 5,56 8,38 6,46 10,84 

37 BBNI 2014 9,70 5,01 8,36 7,54 13,03 
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No. Kode Bank PERIODE KREDIT GPDB INF BRT KURS 

38 BBNI 2015 17,42 4,88 3,35 7,52 12,23 

39 BBNI 2016 20,86 5,02 3,02 6,00 -0,61 

40 BBNI 2017 11,95 5,07 3,61 4,56 0,56 

41 BBNP 2013 20,08 5,56 8,38 6,46 10,84 

42 BBNP 2014 -5,03 5,01 8,36 7,54 13,03 

43 BBNP 2015 -3,48 4,88 3,35 7,52 12,23 

44 BBNP 2016 -17,97 5,02 3,02 6,00 -0,61 

45 BBNP 2017 9,80 5,07 3,61 4,56 0,56 

46 BBRI 2013 23,66 5,56 8,38 6,46 10,84 

47 BBRI 2014 13,88 5,01 8,36 7,54 13,03 

48 BBRI 2015 13,87 4,88 3,35 7,52 12,23 

49 BBRI 2016 13,76 5,02 3,02 6,00 -0,61 

50 BBRI 2017 11,44 5,07 3,61 4,56 0,56 

51 BBTN 2013 22,51 5,56 8,38 6,46 10,84 

52 BBTN 2014 15,03 5,01 8,36 7,54 13,03 

53 BBTN 2015 20,19 4,88 3,35 7,52 12,23 

54 BBTN 2016 17,61 5,02 3,02 6,00 -0,61 

55 BBTN 2017 20,49 5,07 3,61 4,56 0,56 

56 BBYB 2013 -23,40 5,56 8,38 6,46 10,84 

57 BBYB 2014 32,21 5,01 8,36 7,54 13,03 

58 BBYB 2015 31,49 4,88 3,35 7,52 12,23 

59 BBYB 2016 23,81 5,02 3,02 6,00 -0,61 

60 BBYB 2017 19,82 5,07 3,61 4,56 0,56 

61 BCIC 2013 -0,15 5,56 8,38 6,46 10,84 

62 BCIC 2014 -29,53 5,01 8,36 7,54 13,03 

63 BCIC 2015 19,41 4,88 3,35 7,52 12,23 

64 BCIC 2016 19,96 5,02 3,02 6,00 -0,61 

65 BCIC 2017 2,06 5,07 3,61 4,56 0,56 

66 BDMN 2013 13,38 5,56 8,38 6,46 10,84 

67 BDMN 2014 3,07 5,01 8,36 7,54 13,03 

68 BDMN 2015 -6,94 4,88 3,35 7,52 12,23 

69 BDMN 2016 -7,08 5,02 3,02 6,00 -0,61 

70 BDMN 2017 1,73 5,07 3,61 4,56 0,56 

71 BINA 2013 -2,91 5,56 8,38 6,46 10,84 

72 BINA 2014 19,08 5,01 8,36 7,54 13,03 

73 BINA 2015 16,22 4,88 3,35 7,52 12,23 

74 BINA 2016 -5,35 5,02 3,02 6,00 -0,61 

75 BINA 2017 6,63 5,07 3,61 4,56 0,56 

76 BJBR 2013 28,05 5,56 8,38 6,46 10,84 
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No. Kode Bank PERIODE KREDIT GPDB INF BRT KURS 

77 BJBR 2014 9,46 5,01 8,36 7,54 13,03 

78 BJBR 2015 11,99 4,88 3,35 7,52 12,23 

79 BJBR 2016 14,19 5,02 3,02 6,00 -0,61 

80 BJBR 2017 11,97 5,07 3,61 4,56 0,56 

81 BJTM 2013 19,08 5,56 8,38 6,46 10,84 

82 BJTM 2014 17,87 5,01 8,36 7,54 13,03 

83 BJTM 2015 7,94 4,88 3,35 7,52 12,23 

84 BJTM 2016 4,17 5,02 3,02 6,00 -0,61 

85 BJTM 2017 6,89 5,07 3,61 4,56 0,56 

86 BKSW 2015 37,89 4,88 3,35 7,52 12,23 

87 BKSW 2016 -12,20 5,02 3,02 6,00 -0,61 

88 BKSW 2017 -23,33 5,07 3,61 4,56 0,56 

89 BMRI 2013 22,65 5,56 8,38 6,46 10,84 

90 BMRI 2014 13,98 5,01 8,36 7,54 13,03 

91 BMRI 2015 12,79 4,88 3,35 7,52 12,23 

92 BMRI 2016 10,57 5,02 3,02 6,00 -0,61 

93 BMRI 2017 8,70 5,07 3,61 4,56 0,56 

94 BNBA 2013 26,17 5,56 8,38 6,46 10,84 

95 BNBA 2014 25,04 5,01 8,36 7,54 13,03 

96 BNBA 2015 22,04 4,88 3,35 7,52 12,23 

97 BNBA 2016 4,33 5,02 3,02 6,00 -0,61 

98 BNBA 2017 0,62 5,07 3,61 4,56 0,56 

99 BNGA 2013 7,51 5,56 8,38 6,46 10,84 

100 BNGA 2014 13,82 5,01 8,36 7,54 13,03 

101 BNGA 2015 0,66 4,88 3,35 7,52 12,23 

102 BNGA 2016 -0,03 5,02 3,02 6,00 -0,61 

103 BNGA 2017 0,61 5,07 3,61 4,56 0,56 

104 BNLI 2013 23,03 5,56 8,38 6,46 10,84 

105 BNLI 2014 12,74 5,01 8,36 7,54 13,03 

106 BNLI 2015 -2,99 4,88 3,35 7,52 12,23 

107 BNLI 2016 -19,82 5,02 3,02 6,00 -0,61 

108 BNLI 2017 -10,92 5,07 3,61 4,56 0,56 

109 BSIM 2013 3,55 5,56 8,38 6,46 10,84 

110 BSIM 2014 26,11 5,01 8,36 7,54 13,03 

111 BSIM 2015 22,09 4,88 3,35 7,52 12,23 

112 BSIM 2016 12,58 5,02 3,02 6,00 -0,61 

113 BSIM 2017 -10,54 5,07 3,61 4,56 0,56 

114 BTPN 2013 16,72 5,56 8,38 6,46 10,84 

115 BTPN 2014 10,48 5,01 8,36 7,54 13,03 
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No. Kode Bank PERIODE KREDIT GPDB INF BRT KURS 

116 BTPN 2015 11,06 4,88 3,35 7,52 12,23 

117 BTPN 2016 5,94 5,02 3,02 6,00 -0,61 

118 BTPN 2017 1,94 5,07 3,61 4,56 0,56 

119 BVIC 2013 42,22 5,56 8,38 6,46 10,84 

120 BVIC 2014 8,67 5,01 8,36 7,54 13,03 

121 BVIC 2015 4,97 4,88 3,35 7,52 12,23 

122 BVIC 2016 10,87 5,02 3,02 6,00 -0,61 

123 BVIC 2017 9,33 5,07 3,61 4,56 0,56 

124 INPC 2013 1,29 5,56 8,38 6,46 10,84 

125 INPC 2014 11,14 5,01 8,36 7,54 13,03 

126 INPC 2015 1,10 4,88 3,35 7,52 12,23 

127 INPC 2016 3,87 5,02 3,02 6,00 -0,61 

128 INPC 2017 2,52 5,07 3,61 4,56 0,56 

129 MAYA 2013 44,76 5,56 8,38 6,46 10,84 

130 MAYA 2014 47,05 5,01 8,36 7,54 13,03 

131 MAYA 2015 31,67 4,88 3,35 7,52 12,23 

132 MAYA 2016 37,84 5,02 3,02 6,00 -0,61 

133 MAYA 2017 19,54 5,07 3,61 4,56 0,56 

134 MCOR 2013 21,18 5,56 8,38 6,46 10,84 

135 MCOR 2014 25,98 5,01 8,36 7,54 13,03 

136 MCOR 2015 5,10 4,88 3,35 7,52 12,23 

137 MCOR 2016 13,34 5,02 3,02 6,00 -0,61 

138 MCOR 2017 22,85 5,07 3,61 4,56 0,56 

139 MEGA 2013 11,81 5,56 8,38 6,46 10,84 

140 MEGA 2014 11,62 5,01 8,36 7,54 13,03 

141 MEGA 2015 -3,62 4,88 3,35 7,52 12,23 

142 MEGA 2016 -12,72 5,02 3,02 6,00 -0,61 

143 MEGA 2017 24,56 5,07 3,61 4,56 0,56 

144 NAGA 2013 46,06 5,56 8,38 6,46 10,84 

145 NAGA 2014 43,03 5,01 8,36 7,54 13,03 

146 NAGA 2015 21,85 4,88 3,35 7,52 12,23 

147 NAGA 2016 -6,54 5,02 3,02 6,00 -0,61 

148 NAGA 2017 -5,83 5,07 3,61 4,56 0,56 

149 NISP 2013 19,72 5,56 8,38 6,46 10,84 

150 NISP 2014 6,67 5,01 8,36 7,54 13,03 

151 NISP 2015 26,20 4,88 3,35 7,52 12,23 

152 NISP 2016 8,94 5,02 3,02 6,00 -0,61 

153 NISP 2017 13,33 5,07 3,61 4,56 0,56 

154 NOBU 2015 44,87 4,88 3,35 7,52 12,23 
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155 NOBU 2016 14,74 5,02 3,02 6,00 -0,61 

156 NOBU 2017 22,32 5,07 3,61 4,56 0,56 

157 PNBN 2013 12,29 5,56 8,38 6,46 10,84 

158 PNBN 2014 6,38 5,01 8,36 7,54 13,03 

159 PNBN 2015 5,25 4,88 3,35 7,52 12,23 

160 PNBN 2016 6,01 5,02 3,02 6,00 -0,61 

161 PNBN 2017 4,07 5,07 3,61 4,56 0,56 

 

Penentuan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank yang termasuk kriteria Bank Umum Konvensional 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2017  

41 

Data perusahaan yang tidak tersedia selama penelitian (8) 

Jumlah Sampel Akhir 33 

Periode Pengamatan 2013-2017 (tahunan) 5 

Jumlah Pengamatan 165 

Data Outlier 

No Nama Bank Tahun 

1 Bank QNB Kesawan Tbk 2013 

2 Bank QNB Kesawan Tbk 2014 

3 Bank Nationalnobu Tbk 2013 

4 Bank Nationalnobu Tbk 2014 

 

Hasil Statistik Deskriptif 

 KREDIT GPDB INF BRT KURS 

Mean 12.34168 5.101204 5.268820 6.401491 7.091494 

Median 11.96788 5.015558 3.610000 6.460000 10.83945 

Maximum 47.05307 5.557264 8.380000 7.540000 13.029969 

Minimum -29.53254 4.876255 3.020000 4.560000 -0.608913 

Std. Dev. 14.11901 0.232708 2.469153 1.114672 6.002994 
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Hasil Uji Chow 

 

Hasil Uji Hausman 

 

 

Hasil Uji Normalitas 
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Hasil Uji Multikolinieritas 

 PDB INF BRT KURS 

PDB 1.000000 0.621255 -0.190688 0.113977 

INF 0.621255 1.000000 0.396300 0.647024 

BRT -0.190688 0.396300 1.000000 0.845471 

KURS 0.113977 0.647024 0.845471 1.000000 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test Uji Park 

Dependent Variable : Log(Res2) 

Variable Coefficient Sdt. Error t-Statistic Prob. 

C -7.170344 6.917804 -1.036506 0.3016 

PDB 1.833231 1.218371 1.504657 0.1344 

INF -0.150094 0.135450 -1.108112 0.2695 

BRT 0.378597 0.352029 1.075471 0.2838 

KURS -0.009315 0.071375 -0.130506 0.8963 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Statistic 

DW-Stat 1.915041 
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Hasil Regresi Berganda Random Effect Model 
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CURRICULUM VITAE 

 

PROFESSIONAL OVERVIEW 

A well-motivated and energetic who possesses good interpersonal skills in handling 

process of business management and administration.  Have good communication skill 

and detail orientation. Fast learner and highly motivated. Capability in working 

individually and within a team. A flexible individual who enjoys the challenges of 

meeting deadlines and targets. 

INDIVIDUAL PROFILE 

FULL NAME RELIGION 

WAHYU ABDI MOESLIM 

NICK NAME BIRTH 

WAHYU JULY 29, 1991, Palembang, Indonesia 

SEX APPEAL EDUCATIONAL BACKGROUND 

MALE STIE INDONESIA BANKING SCHOOL 

ALAMAT RUMAH 

CEMPAKA RESIDENCE BLOK F2 NO. 6 JL. MOH. 

SANUN, KEL HARAPAN JAYA, CIBINONG, BOGOR, 

WEST JAVA 

EMAIL  

wayuabdi@gmail.com 

MOBILE PHONE  

+62 85279004943 
HEIGHT AND WEIGHT 
171 cm and 70 kg 

FORMAL EDUCATIONS 

YEARS 
TINGKAT UNIVERSITY LOCATION INFORMATION 

START OVER 

2015 2018 BACHELOR DEGREE STIE INDONESIA BANKING 

SCHOOL 

JAKARTA GRADUATE 

2010 2013 POLYTECHNIC / 

ACADEMY 

BUSINESS ADMINISTRATION, 

STATE POLYTECHNIC OF 

SRIWIJAYA 

PALEMBANG GRADUATE 

WORKING EXPERIENCE 

YEAR ORGANIZATION NAME POSITION 

2015-NOW OTORITAS JASA KEUANGAN STAFF AT BANKING LICENSING AND 

INFORMATION DEPARTMENT 

2014-2015 SANOFI AVENTIS INDONESIA SALES AND MARKETING 

DEPARTMENT 
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