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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah penyaluran kredit investasi periode triwulan tahun 200- 

2006.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

posisi kredit investasi rupiah dan valuta asing, data inflasi, data, tingkat bunga 

kredit, data nilai tukar antara Rupiah dan USD, data dana pihak ketiga. Variabel 

yang digunakan adalah jumlah penyaluran kredit investasi sebagai variabel 

dependen, inflasi, tingkat bunga kredit, nilai tukar dan dana pihak ketiga sebagai 

variabel independen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi berganda metode least squares.
Hasil regresi menunjukkan bahwa masing-masing koefisien variabel adalah sebesar 

453.4319; -4245.451; -3.800991; and 0.119488 dengan t-hitung lebih besar 

daripada t-tabel, artinya pengaruh inflation adalah positif dan signifikan terhadap 

jumlah penyaluran kredit investasi, pengaruh tingkat bunga kredit adalah negatif dan 

signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit investasi, pengaruh nilai tukar adalah 

positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit investasi, dan pengaruh dana 

pihak ketiga adalah positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit investasi

Kata Kunci: Jumlah penyaluran kredit investasi, inflasi, tingkat bunga kredit, nilai 
tukar, dan dana pihak ketiga
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ABSTRACT

Purpose of this research is to analyze factors that influece the outstanding of 

invesment credits quarterly period 2000-2006

Data are used in this research was secondary data, there are outstanding of 

investmen credits, inflation, credit interest rate, exchange rate bettwen Rupiah and 

USD, and outstanding of deposits of commercial banks. Variables are used in this 

research was outstanding of investment credits as dependent variable, inflation, 

credit interest rate, exchange rate, and outstanding of deposit of commercial banks 

as independent variables. Model is used in this research was simple regression by 

least squares.

The result of the regression shows each coeficient of variables are 453.4319; - 

4245.451; -3.800991; and 0.119488 with t-arithmetic more than t- table, that means 

the effect of inflation is positive and significant to outstanding of investmen credits, 

the effect of credit interest rate is negatife and significant to outstanding of 

investmen credits, effect of exchange rate is positife and significant to outstanding 

of investmen credits, and effect of outstanding of deposit of commercial banks is 

positife and to outstanding of investmen credits

■

Key Words: Outstanding of investment credits, inflation, credit interest rate, 

exchange rate, outstanding of deposit of commercial banks
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sangat diperlukan bagi kelangsungan perekonomian, karena 

perbankan berperan sebagai urat nadi dalam perekonomian suatu negara yang 

sangat dibutuhkan dalam sirkulasi dana. Peranan perbankan dalam sirkulasi dana 

ini berkaitan dengan fungsi bank sebagai perantara keuangan atau financial 

intermediary dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang 

kekurangan dana. Bank menerima simpanan uang masyarakat, kemudian uang 

tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan 

pengenaan suku bunga tertentu. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun

1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak (Kasmir; 2000:12).

Sebagai lembaga penyalur dana, keberadaan bank sangat penting dalam 

dunia usaha, keterkaitan dunia usaha dengan lembaga perbankan tidak dapat lepas 

dari pengertian kredit. Kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 

21 ayat (11) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 

(Seyatri; 2003: 126).



Menurut Maya dalam Ardini (2007:20) kredit berdasarkan tujuan 

penggunaannya terdiri dari:

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian 

barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung 

terhadap kebutuhan manusia. Contohnya kredit untuk membeli makanan, 

pakaian, perbaikan rumah, atau kendaraan untuk digunakan sendiri. Kredit 

jenis ini banyak diberikan oleh perbankan kepada para pegawai dan pensiunan 

yang berpenghasilan tetap.

2. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif 

dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan utiliti (faedah/kegunaan), 

baik faedah karena bentuk (utility of form), faedah karena tempat (utility of

place), faedah karena waktu (utility of time) maupun faedah karena pemilikan

(owner/possession utility).

Kredit produktif ini terdiri dari;

a. Kredit investasi yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian 

barang-barang modal tetap dan tahan lama, seperti mesin-mesin bangunan 

pabrik, tanah, kendaraan dan sebagainya.

b. Kredit Modal Kerja (Kredit eksploitasi/modal lancar/working Capital) 

yaitu Kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar 

yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau 

siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan-bahan mentah, gaji/upah 

pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan 

sebagainya.
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c. Kredit Likuiditas yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif 

tetapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan 

mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang dalam 

kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya. 

Apabila dihubungkan dengan teori Keynes tentang kecenderungan untuk 

memelihara uang tunai (liquidity preference), tujuan Kredit likuiditas ini 

untuk membiayai motif berjaga-jaga (precautionary motive). Sebagai 

contoh dari kredit ini ialah: Bank Indonesia (sebagai Bank Sentral) 

memberikan bantuan likuiditas bagi bank yang mempunyai persentase 

likuiditas wajib (cash reserve requirement) di bawah ketentuan yang

berlaku.

Tabel 1.1
Perkembangan Kredit Bank Umum 

(Dalam Triliun Rupiah)

Jenis Kredit Tahun
2000 2001 2002 2003 20062004 2005

Kredit modal 
keija

84776 107113 142934 172604 214196 269395 309611

Kredit
investasi

28897 38056 49954 59820 75209 91702 104630

Kredit
konsumsi

38809 57447 78962 109603 149475 205348 224910

Total 152482 202618 271851 342026 438880 566444 639152
Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesi - Bank Indonesia

Berdasarkan tabel perkembangan kredit modal keija, kredit investasi dan 

kredit konsumsi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat 

kecenderungan rasio kredit yang tersalur lebih banyak untuk keperluan kons^i^ttf 

dan modal kerja, hanya sedikit untuk investasi. Keadaan tersebut
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pertannyaan mengapa pertumbuhan kredit investasi lebih rendah dari pada 

pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit modal keija?

Kredit investasi yaitu kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada 

perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Pembelian barang- 

barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modemisasi maupun 

ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, 

pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan 

produktivitas. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang 

karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasan oleh nasabah melalui

angsuran (Susilo dalam Ardini; 2007:24).

Selama ini sektor korporat dan infrastruktur termasuk kredit investasinya

masih didominasi kelompok bank BUMN, sedangkan kelompok bank swasta

(asing dan campuran) cenderung memfokuskan diri pada kredit konsumsi dalam 

lima tahun terakhir dan merupakan kelompok bank yang paling agresif membidik 

pasar konsumsi padahal pada umumnya kredit konsumsi bukan merupakan kredit 

tergolong produktif dan pemberian kredit kepada sektor-sektor 

produktif oleh bank jelas tidak sejalan dengan tujuan pemberian kesempatan 

kepada bank untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena 

tidak adanya keuntungan yang dipetik pemerintah dalam bentuk tambahan 

kemampuan penyediaan kredit dari industri perbankan untuk pembangunan 

perekonomian Indonesia.

yang non

Menurut Staf Ahli Menteri Pengendalian Perekonomian Negara Bidang 

Ekonomi Perusahaan dalam Laporan Tahunan Perekonomian Indonesia (2003; 6) 

pertumbuhan kredit untuk kegiatan produktif yaitu modal keija dan investasi yang
4



sifatnya jangka panjang tumbuh lebih rendah dibandingkan kredit konsumsi. Ini 

disebabkan baik 1) sifat sumber pendanaannya yang sebagian jangka pendek; 2) 

ketatnya peraturan Bank Indonesia dalam memberikan kredit; 3) perbankan 

umumnya dalam kondisi konsolidasi; serta 4) masih tingginya resiko di sektor riil 

dan adanya assymetric information tentang kondisi perusahaan.

Menurut Roswita (2003; 63) secara garis besar kemampuan suatu bank 

dalam menyalurkan kredit dipengaruhi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu dari 

sisi permintaan (ekstern) dan dari sisi penawaran (intem). Pertama dari sisi 

permintaan, kemampuan suatu bank dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: faktor 

inflasi (cost push inflation), tingkat bunga kredit, nilai tukar. Kedua dari sisi

penawaran, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: giro wajib minimum, dana

pihak ketiga, jumlah kantor bank.

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun, sehingga 

keuntungan yang diperoleh perusahaan menurun dan keinginan berinvestasi turun 

akibatnya penyaluran kredit turun. Sementara itu jika tingkat bunga kredit tinggi, 

maka permintaan terhadap kredit menurun karena biaya yang harus dikeluarkan 

untuk memeperoleh dana tersebut lebih besar. Begitu juga nilai tukar dapat 

mempengaruhi penyaluran kredit investasi, jika nilai tukar melemah 

menyebabkan daya beli domestik terhadap bahan baku impor menjadi lebih 

mahal. Akibatnya biaya produksi meningkat dan kemampuan produksi 

perusahaan turun. Oleh karena itu, perusahaan menaikkan harga barang produksi 

mereka, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan keingginan 

melakukan investasi turun sehingga aliran dana untuk kredit berkurang.
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Sementara itu dari sisi penawaran faktor pertama yang mempengaruhi 

penyaluran kredit adalah Giro Wajib Minimum, jika pemerintah menaikkan 

ketentuan cadangan yang harus dipenuhi bank umum, maka kelebihan dana 

cadangan yang ada pada bank menurun. Oleh karena dana yang ada berkurang dan 

untuk tetap menjaga tingkat likuiditas bank maka mengurangi kredit yang 

disalurkan. Kemudian dari faktor banyak dana yang dapat dihimpun maka 

cadangan dana yang ada di suatu bank meningkat dan kemamupan bank 

menyalukan kredit meningkat. Selanjutnya banyaknya kantor bank menyebabkan 

kemampuan bank dalam memberikan pelayanan lebih banyak lagi dan dana yang 

dapat dihimpun dari masyarakat semakin besar, sehingga kemungkinan realisasi 

kredit meningkat.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi perbankan, dengan batasan

variabel inflasi, tingkat suku bunga kredit, nilai tukar dan dana pihak ketiga

sehingga penelitian ini diberi judul: “ Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi”
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I. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dimuka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah inflasi memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit

investasi?

2. Apakah tingkat bunga kredit memiliki pengaruh terhadap jumlah

penyaluran kredit investasi?

3. Apakah nilai tukar memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit

investasi?

4. Apakah dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran

kredit investasi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penulisan ini adalah 

untuk mengetahui:

1. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap besarnya dana untuk penyaluran

kredit investasi?

2. Seberapa besar pengaruh tingkat bunga kredit terhadap besarnya dana 

untuk penyaluran kredit investasi?

3. Seberapa besar pengaruh nilai tukar terhadap besarnya dana untuk 

penyaluran kredit investasi?

4. Seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga terhadap besarnya dana untuk 

penyaluran kredit investasi?
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1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi 

penulis sendiri maupun bagi siapapun yang membacanya.

2. Manfaat akademis yaitu sebagai bahan referensi tambahan kepada 

mahasiswa, akademisi dan lainnya dalam mengembangkan tulisan-tulisan 

yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran

kredit investasi.

3. Manfaat oprasional yaitu dapat memberikan gambaran informasi yang

jelas kepada masyarakat pada umumnya dan pemerintah khususnya

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyusunan 

penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sehingga dapat 

dimengerti relevansinya dari bab ke bab. Penelitian ini dibagi lima bab yang 

diuraikan secara garis besar dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peelitian, dan 

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan keFangka teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pikir dan hipotesis.
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BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada Bab III ini diuraikan mengenai ruang lingkup penelitian

metode pengumpulan data, teknik analisis dan batasan variabel

penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum mengenai

jumlah penyaluran kredit investasi, inflasi, tingkat suku bunga, 

nilai tukar dan dana pihak ketiga dan analisis hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari uraian pada 

bab-bab sebelumnya yang disertai beberapa saran yang mungkin 

dapat diterima dan diterapkan dalam perkembangan di 

akan datang.

masa yang
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