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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 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 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: 

Tabel 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 
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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). 

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)”. 

Rumusan Masalah 

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? 

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

2. LANDASAN TEORI  

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. 

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. 
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Pengertian 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”. 

Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 

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. 

Ha1 : Pertumbuhan PDB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 
perbankan periode 2013-2017. 

Pengaruh Inflasi terhadap terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 

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 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 (Yuliana  Hamzah, dan Syechalad, 
2015). Penelitian tentang tingkat inflasi dilakukan oleh Yuliana  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. 

Pengaruh BI Rate terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 

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 
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Ha1(+) 

Ha2(-) 

Ha3(-) 

Ha4 (-) 

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 
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. 

Pengaruh Nilai Tukar terhadap pertumbuhan penyaluran kredit 

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. 

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: 

 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

  

 
Sumber: Data Diolah Penulis (2018) 
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3. METODE PENELITIAN 

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. Data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah berdasarkan laporan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, data dari 
Otoritas Jasa Keuangan, data dari Bank Indonesai dan data dari Badan Pusat Statistik 
selama periode penelitian yaitu tahun 2013 hingga 2017. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2013 hingga 2017. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu berjumlah 41 bank umum di Indonesia. Dalam penelitian ini tidak semua 
populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan 
dengan teknik purposive sampling. Kriteria-kriteria dalam pengambilan sampel secara 
purposive sampling dalam penelitian ini adalah Bank umum konvensional yang terdaftar 
dalam BEI selama periode periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan 
kriterianya yaitu diantaranya: 
1. Bank Umum Konvensional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun 

waktu penelitian (periode tahun 2013 hingga 2017). 
2. Sampel merupakan bank yang laporan keuangannya telah disesuaikan selama kurun 

waktu penelitian (periode tahun 2013 hingga 2017). 
3. Tersedianya data laporan keuangan tahunan (annual report) secara terus menerus 

selama kurun waktu penelitian (periode tahun 2013 hingga 2017). 

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah bank umum konvensional yang dijadikan 
sample yaitu sebanyak 33 bank. 

Operasionalisasi Variabel 
Tabel 2 

Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Formulasi Scale 

1. Pertumbuhan 
Kredit 

Kredit adalah semua jenis 
pinjaman yang harus dibayar 
kembali bersama bunganya 
oleh peminjam sesuai 
dengan perjanjian yang telah 
disepakati (Hasibuan, 
2009:87) 

Pertumbuhan Kredit (Y)

=
Kredit𝑡 − Kredit𝑡−1

Kredit𝑡−1
x 100% 

Rasio 

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). 

Pertumbuhan PDB

=
PDBt − PDBt−1

PDBt−1
x 100% 

Rasio 
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No. Variabel Definisi Formulasi Scale 

3. Inflasi Inflasi adalah kecenderungan 
dari harga-harga untuk 
menaik secara terus menerus 
(Abdullah, 2013:60) 

Inft= 
IHKt- IHKt-1

IHKt-1

 x 100% 
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) 

Kurs Tengah= 
Kurs jual + Kurs Beli

2
 

Rasio 

Sumber: Data diolah penulis 

Model Penelitian 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. 
Berikut ini merupakan bentuk model yang digunakan 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) 

Persamaan penelitian di atas dilakukan uji chow uji hausman untuk mendapatkan hasil 
regresi data panel terbaik (Widarjono, 2009:222). Widarjono (2013:355) mengemukakan 
bahwa metode estimasi regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga 
pendekatan yaitu metode common effect, metode fixed effect, metode random effect. 
Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas di dalam 
penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera (Winarno, 2011:50). Menurut Winarno 
(2011:117) 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. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Uji autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 
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residual observasi lainnya (Winarno,2011). 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 
Tabel 3 

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 

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai maksimum dari pertumbuhan 
penyaluran kredit perbankan di Indonesia adalah sebesar 47.05% yoy dimiliki oleh PT Bank 
Mayapada, Tbk pada tahun 2014 dan nilai minimum pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 
-29.53% yoy dimiliki oleh PT Bank JTrust Indonesia, Tbk. pada tahun 2014 . Nilai maksimum 
dari pertumbuhan PDB adalah sebesar 5.55% yang terjadi pada tahun 2013 dan nilai 
minimum sebesar 4.87% yang terjadi pada tahun 2015. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada 
tahun 2013 dengan persentase sebesar 8.38% dan tingkat inflasi terendan terjadi pada 
tahun 2016 dengan persentase sebesar 3.02%. Tingkat suku bunga BI rate tertinggi terjadi 
pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 7.54% dan nilai terendah terjadi pada tahun 
2017 dengan persentase sebesar 4.56%. Persentase perubahan nilai tukar tertinggi terjadi 
pada tahun 2014 sebesar 13.02% dan terendah pada tahun 2016 dengan persentase 
perubahan sebesar -0.6%. 

Penentuan Model Regresi Data Panel 

Uji Chow 

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 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 
Hasil Uji Chow 

 
Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews 10 
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Berdasarkan tabel hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas cross-section chi 
square adalah 0.0000 lebih rendah dari kriteria pengujian yang memberikan batasan chi-
square sebesar 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak sehingga penelitian ini 
menggunakan modal fixed effect dan akan  dilanjutkan ke uji Hausman. 

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: 
Tabel 5 

Hasil Uji Hausman 

 
Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews 10 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai probabilitas cross-section random sebesar 
1.0000. Nilai probabilitas berada di atas kriteria batasan cross-section fixed dalam penelitian 
ini, yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ho tidak dapat ditolak maka model yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model Random Effect. 

Pengujian Asumsi Klasik 

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 2 berikut ini: 

Gambar 2 
Hasil Uji Normalitas 

 
 Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data yang diperoleh untuk penelitian ini 
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memiliki distribusi yang normal atau tidak. Berdasarkan uji normalitas melalui probability 
Jarque-Bera sebesar 0.155512 yang berada di atas α=0.05 dan dapat disimpulkan bahwa 
residual data telah terdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas tersebut awalnya tidak terdistribusi normal saat total 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 6 dibawah ini: 

Tabel 6 
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 Diolah Penulis (2018) 

Uji Multikolinearitas 

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 7 
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 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 7 di atas menunjukkan bahwa tidak adanya 
korelasi antar variabel independen karena nilai koefisien antar variabel kurang dari 0.90. 
Dapat kita simpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat unsur multikolinieritas. 

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 
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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 

Tabel 8 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test Uji Park 

Dependent Variable : Log(Res2) 

Variable Coefficient Std. 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. 

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. 

Tabel 9 
Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Statistic 

DW-Stat 1.915041 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 9 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. 
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Gambar 4 

Hasil Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 
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0 1.6960 1.7953 1.915041 2.2047 2.304 4 

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

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. 

Analisis Regresi Berganda 

Tabel 10 

Hasil Regresi Berganda Model Random Effect 

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob. 

C -29.72670 39.55323 -0.751562 0.4537 

GPDB 7.462398 7.207929 1.035304 0.3025 

INF -0.093915 0.711984 -0.131906 0.8953 

BRT -0.084835 1.705247 -0.049749 0.9604 

KURS 0.710579 0.282517 2.515173 0.0132 

R-squared 0.475114 

Adjusted R-squared 0.322728 

F-statistic 3.117831 

Prob(F-statistic) 0.000002 

Sumber: Data diolah penulis menggunakan eviews 10 

Berdasarkan hasil regresi model penelitian di atas, maka diperoleh persamaan regresi 
linear berganda sebagai berikut: 

PK = -29.72670 + 7.462398 GPDB – 0.0939915 INF - 0.084835 BRT + 0.710579 KURS 
 
 

1. 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%. 

2. 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. 

3. 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. 

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

(0.3025) (0.8953) (0.9604) (0.0131) 
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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. 

5. Koefisien regresi untuk nilai tukar (kurs) adalah sebesar 0.710579. Hal ini 
menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit akan mengalami rata-rata kenaikan 
sebesar 0.710579% untuk setiap kenaikan satu persen perubahan nilai tukar (kurs) 
dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi bahwa variabel lain adalah konstan. 

Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Berdasarkan tabel 10 di atas 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. 

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 10 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 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 wilayah provinsi Bali, dan bukan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) 
nasional. 

Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit 
Berdasarkan hasil uji probabilitas pada tabel 10 nilai probabilitas Inflasi lebih besar dari 

http://www.indonesia-investment.com/
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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 Igrisa (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 Yuliana  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.   

Pengaruh BI Rate Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit 
Berdasarkan hasil uji probabilitas pada tabel 10 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 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 
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(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 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. 

Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit 
Berdasarkan hasil uji probabilitas pada tabel 10 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 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.  

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

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.  

http://www.indonesia-investment.com/
http://www.indonesia-investment.com/
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2. Inflasi memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran 
kredit. Hal ini dapat disebabkan karena 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. 

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. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dalam penelitian ini saran – saran yang dapat 
diberikan yaitu: 
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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