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SARI 

 

 

Kholisudin, Akhmad. 2011. “Determinan Permintaan Kredit Pada Bank Umum 

Di Jawa Tengah (2006-2010)”, Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I,  Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. 

Pembimbing II, Shanty Oktavilia, S.E, M.Si 

 

Kata Kunci: Permintaan Kredit, Suku Bunga Kredit, Inflasi, Kurs, Krisis 

Global  

 

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada 

perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank 

merupakan terminal uang atau lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam fungsinya sebagai lembaga 

intermediasi, penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi dari usaha  

bank. Krisis global pada pertengahan 2008 menyebabkan perekonomian suatu 

negara secara makro akan mengalami gejolak yang akhirnya dapat berpengaruh 

terhadap masyarakat. Gejolak perekonomian secara makro dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Gejolak makro ini dapat berpengaruh 

terhadap kredit perbankan. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 berdampak 

pada industri perbankan di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada 

khususnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 

suku bunga kredit, inflasi, kurs dan krisis global terhadap permintaan kredit pada 

bank umum di Jawa Tengah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga kredit, inflasi, nilai tukar dan 

krisis global terhadap permintaan kredit pada bank umum di Jawa Tengah.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan regresi 

berganda dengan metode ordinary least square (OLS), pengujian dilakukan 

dengan bantuan software komputer E-views dan pembahasan analisis secara 

deskriptif. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat 

Statistik dan Bank Indonesia. 

Hasil penelitian hubungan variabel dependen (suku bunga, inflasi, kurs dan 

krisis global terhadap permintaan kredit di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 

suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan, inflasi berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan, nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan, dan krisis 

global (dummy) berpengaruh positif dan signifikan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara 

simultan variabel suku bunga kredit, inflasi, nilai tukar dan krisis global 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit di Jawa Tengah tahun 2006-

2010. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian diatas adalah pemerintah dan 

bank sentral harus menjaga kestabilan variabel-variabel tersebut agar tidak 

bergejolak tajam sehingga dapat mempengaruhi permintaan kredit. Hal itu 

mengingat kredit perbankan sangat penting sebab kredit perbankan merupakan 

penggerak perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat 

melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu meliputi bidang 

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Poleksosbudhankam). 

Berbagai bidang tersebut sangatlah vital dan saling berkaitan satu sama lain. 

Tujuan utama dari pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan 

makmur merata material dan spiritual, serta tercapainya kualitas masyarakat 

Indonesia yang maju dan mandiri. Agar tujuan dari pembangunan tersebut 

tercapai diperlukan adanya kestabilan di segala bidang. Indonesia sebagai negara 

yang sedang berkembang juga giat melaksanakan pembangunan untuk mencapai 

era tinggal landas menuju negara maju. Bidang pembangunan itu meliputi bidang 

politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Namun demikian 

pembangunan nasional di bidang ekonomi cenderung menjadi faktor yang 

cenderung dominan pada akhir-akhir ini.   

Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan banyak pembiayaan 

(dana) agar tujuan dari pembangunan nasional dapat tercapai. Pada kondisi seperti 

ini dukungan dari perbankan sangat diharapkan sebagai penyedia dana. 

Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang 

dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari 
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mayarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.  

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada 

perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Sektor 

perbankan dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Sektor riil yang merupakan 

gambaran nyata dari perekonomian suatu bangsa, tidak dapat bekerja dengan baik 

tanpa dukungan dari sektor perbankan. Kedua sektor ini saling mempengaruhi 

satu sama lain. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut 

terpuruk. Sebaliknya ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan 

juga terkena imbasnya di mana fungsi intermediasi tidak berjalan normal 

(Kiryanto, 2007) dalam Pratama (2009:2).  

Bank merupakan terminal uang atau lembaga intermediasi antara pihak 

yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang 

kelebihan dana (individu maupun unit usaha) dapat menyimpan dana (uang) 

mereka di bank dalam bentuk tabungan (saving deposit), giro (demand deposit), 

dan deposito (time deposit) dengan memperoleh imbalan berupa bunga. Bank 

akan menyalurkan kembali dana tersebut dari pihak yang  kelebihan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal 

dengan kredit (Kasmir, 2005:41). Peran bank sangat penting bagi pihak yang 

kelebihan dana (uang) dan pihak yang kekurangan dana (uang).  Pihak yang 

kelebihan dana akan mendapatkan imbalan berupa bunga atas dana yang telah  di 

simpan di bank, dan pihak yang kekurangan dana dapat memperoleh dana guna 
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membiayai berbagai kebutuhannya baik untuk keperluan permodalan, investasi 

maupun kebutuhan konsumsi mereka.  

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyaluran kredit 

merupakan kegiatan yang mendominasi dari usaha  bank. Di samping itu kredit 

merupakan prioritas ketiga pengalokasian dana bank setelah alokasi untuk 

cadangan primer dan cadangan sekunder. Penyaluran kredit merupakan sumber 

penghasilan utama hampir setiap bank (Siamat, 1993:138). Mengingat kredit 

merupakan aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi (Triandaru dan 

Budisantoso, 2006:105). Kredit memberikan timbal balik yang pasti dari segi 

bunga maupun waktu sehingga besarnya pendapatan bank dapat diperkirakan. 

Dengan adanya kredit, bank tidak hanya mendapatkan bunga pinjaman saja, akan 

tetapi juga propisi dari kredit tersebut. Hal itu mengingat aktivitas bank yang 

terbanyak akan berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan 

kegiatan perkreditan. Pendapatan dari kredit paling besar dibandingkan dengan 

jasa-jasa lainnya. Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan 

investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua 

kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan 

uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah 
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untuk kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui fungsi ini bank 

berperan sebagai Agent of Development (Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2006) 

dalam Pratama (2009:3). 

 

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Penyaluran Kredit Pada Bank Umum 

di Indonesia  

 

Tahun 
Total Kredit 

(Miliar Rp) 

2000    269.000 

2001    307.594 

2002    365.410 

2003    437.942 

2004    555.236 

2005    698.695 

2006   796.767 

2007 1.004.178 

2008 1.313.873 

2009 1.446.808 

2010 1.775.946 
                                          Sumber : SEKI 2005 dan 2010  

 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa permintaan kredit di Indonesia secara 

nominal senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal itu sangat wajar 

mengingat Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan pembangunan di 

segala bidang yang ada di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang atau 

capital sangatlah vital. Uang yang dimiliki masyarakat yang terbatas mendorong 

mereka untuk melakukan pinjaman uang dalam bentuk kredit pada lembaga 

keuangan guna mencukupi kebutuhan finansial mereka dalam kegiatan ekonomi.  
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Tabel 1.2 

Pertumbuhan dan Konstruksi Kredit Menurut Jenis Penggunaan  

di Indonesia 

Tahun Pertumbuhan Kredit (%) Proporsi Kredit (%) 
Kredit 

Modal 

Kredit 

Investasi 

Kredit 

Konsumsi 

Total 

Kredit 

Kredit 

Modal 

Kredit 

Investasi 

Kredit 

Konsumsi 

2000 -  -  -  -  60,83 24,27 14,91 
2001 6,87 11,15 31,39 12,55 57,12 23,88 19.00 
2002 15,36 11,41 26,78 15,82 55,47 22,69 21,84 
2003 12,47 12,08 28,78 16,56 52,88 21,54 25,59 
2004 18,16 19,47 27,78 21,13 50,96 21,09 27,94 
2005 19,98 11,92 26,85 20,53 50,61 19,03 30,36 
2006 14,79 11,16 8,49 12,31 52,09 18,79 23,08 
2007 21,56 19,12 20,09 20,65 52,69 18,43 28,88 
2008 22,31 27,77 23,01 23,57 51,83 19,50 28,67 
2009 2,88 16,11 15,95 9,19 48,46 20,56 30,98 
2010 20,14 14,52 18,50 18,53 49,44 19,50 30,96 

Sumber: SEKI 2005 dan 2010, diolah 

 

Dalam tabel 1.2 pertumbuhan permintaan kredit menurut penggunaannya 

di Indonesia dari tahun 2001 sampai 2010 selalu berubah-ubah. Secara umum 

partumbuhan total permintaan kredit mengalami kenaikan namun pada tahun 

tertentu saja mengalami penurunan seperti pada tahun 2006 dan 2009. 

Pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun 2006 sebesar 12,31% dan pada tahun 

2009 hanya sebesar 9,19%. Penurunan penyaluran kredit tahun 2006 karena 

lemahnya permintaan kredit perbankan oleh masyarakat sebagai dampak 

melemahnya daya beli masyarakat dan sektor riil serta melambatnya pertumbuhan 

ekonomi, serta naiknya inflasi akibat kebijakan kenaikan harga BBM tahun 2005. 

Kenaikan harga BBM memicu meningkatnya inflasi yang menyebabkan dunia 

usaha berhati-hati dalam produksi sebagai langkah antisipasi. Hal ini berdampak 

pada perekonomian sektor riil. Rendahnya pertumbuhan kredit tahun 2006 juga 

dipengaruhi tingginya suku bunga tercermin dari suku bunga BI Rate sebesar 

9,75%. Pada tahun 2009 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 9,19% 
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mengingat pertumbuhan sebelumnya sebesar 23,57%, perubahan ini cukup besar 

dibandingkan perubahan tahun yang lain. Lambatnya pertumbuhan ekonomilah 

yang menjadi penyebab melambatnya laju pengucuran kredit (Indiastuti, 2010:1). 

Di samping itu  menurunnya pertumbuhan kredit tahun 2009 akibat demand kredit 

menurun akibat penurunan kegiatan produksi pasca krisis. Sementara dari sisi 

supply, untuk mengantisipasi peningkatan risiko kredit, bank menjadi semakin 

berhati-hati dalam menyalurkan kredit (www.mindcomm-strategy.com). Pada 

interval 2006 hingga 2008 perekonomian Indonesia sedang mengalami tren 

pertumbuhan. Namun tahun 2009 mengalami perubahan yang cukup drastis.  Hal 

ini mungkin adalah dampak dari terjadinya krisis global tahun 2008 yang sedikit 

banyak mengganggu perekenomian Indonesia khususnya sisi moneter, serta 

adanya kenaikan harga BBM pada pertengahan 2008 yang memaksa para pelaku 

ekonomi perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi perekonomian nasional. 

Konstruksi pembentuk kredit terdiri dari kredit modal kerja, investasi dan 

konsumsi. Konstruksi kredit ini masih didominasi oleh kredit modal kerja, hal ini 

mengingat kredit modal kerja cukup efektif untuk penyerapan tenaga kerja dan 

penggerak perekonomian nasional. Namun yang terjadi pada 10 tahun terakhir 

justru mengalami tren penurunan, dan sebaliknya proporsi untuk kredit konsumsi 

mengalami tren kenaikan cukup pesat. Kredit konsumsi meningkat disebabkan 

gencarnya perbankan melakukan promosi kredit konsumsi. Kredit konsumsi 

dipilih oleh perbankan sebab resiko yang ditanggung lebih kecil dibanding kredit 

modal kerja. Kemudahan mendapatkan kartu kredit memudahkan masyarakat 

memperoleh kredit untuk pembiayaan konsumsi mereka, ditambah dengan budaya 

http://www.mindcomm-strategy.com/
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konsumsi masyarakat yang tinggi disebabkan dari  promosi dari barang - barang 

konsumsi yang gencar. Promosi barang konsumsi itu dibarengi dengan 

kemudahan kredit oleh perbankan khususnya lembaga pembiayaan mendorong 

masyarakat mudah mengambil kredit sehingga kredit konsumsi meningkat. 

Kenaikan kredit konsumsi yang tidak terawasi dapat berakibat buruk 

terhadap perekonomian, terutama apabila pihak bank tidak mampu menilai 

dengan baik potensi atau kemampuan membayar dari seorang debitur. Kenaikan 

kredit konsumsi yang tidak terawasi dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas 

keuangan (financial stability) Indonesia. Lebih jauh lagi, kredit konsumsi yang 

terlalu tinggi dapat menyebabkan inflasi, apabila sektor produksi tidak berjalan 

dengan baik. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pertumbuhan 

konsumsi semata tidak menjamin sisi keberlanjutannya (Hadad, dkk, 2004:2) 

Krisis global pada pertengahan 2008 yang disebabkan  terjadinya krisis di 

Amerika, melanda hampir seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Dengan 

adanya krisis global perekonomian suatu negara secara makro akan mengalami 

gejolak yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Sebab gejolak 

perekonomian secara makro dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Gejolak makro ini dapat berpengaruh terhadap kredit perbankan. Krisis 

yang terjadi dapat menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah atau kredit 

macet.  Kredit macet yang tinggi dapat menyebabkan kehancuran perbankan 

seperti yang terjadi pada krisis 1998 lalu sehingga kepercayaan masyarakat pada 

perbankan menurun. Salah satu bukti kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 
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dapat dilihat dari jumlah simpanan masyarakat pada bank yang berwujud Dana 

Pihak Ketiga (DPK).  

 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2011 

Gambar 1.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank 

umum di Indonesia (Miliar Rp) 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa besarnya DPK di Indonesia 

meningkat dalam kurun 5 tahun. Komposisi DPK terdiri dari giro, deposito dan 

tabungan. Dalam 5 tahun terakhir deposito merupakan penyumbang terbesar pada 

DPK. Selanjutnya diikuti oleh tabungan kemudian giro. Meningkatnya DPK ini 

menyebabkan kewajiban perbankan untuk membayar bunga sebagai balas jasa 

atas dana masyarakat yang disimpan menjadi bertambah. Meningkatkan 

penawaran kredit adalah menjadi solusi untuk meningkatkan sumber pendapatan 

untuk membayar bunga simpanan. Maka tidak salah jika kredit yang disalurkan 

selama 5 tahun ini juga cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan dana 

pihak ketiga. Perkembangan kondisi operasional perbankan dalam penyaluran 
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kredit di Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan penyaluran kredit perbankan di 

Indonesia. Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1.3 

Perkembangan Penyaluran kredit Perbankan di Jawa Tengah 

Berdasarkan Penggunaannya 

(Juta Rp) 

Tahun K. Modal kerja K. Investasi K.Konsumsi Total 

2004 25.968.061 5.172.714 11.215.738 42.356.513 

2005 30.655.519 5.575.233 15.622.396 51.853.148 

2006 33.782.309 5.883.869 17.973.269 57.639.447 

2007 38.968.619 6.591.525 23.686.963 69.247.107 

2008 50.488.527 9.611.990 30.708.948 90.809.465 

2009 55.488.527 11.467.307 34.861.677 101.817.511 

2010 58.136.011 12.134.056 47.194.316 117.464.383 
            Sumber : SEKDA Jawa Tengah 2007,2009 dan 2011 

Tabel 1.3 menunjukkan selama kurun waktu 7 tahun itu, permintaan kredit 

di Jawa Tengah meningkat. Penyaluran kredit perbankan di Jawa Tengah menurut 

penggunaannya dibagi dalam 3 jenis kredit, yaitu kredit modal kerja, kredit 

investasi, dan kredit konsumsi. Proporsi kredit tiap tahunnya didominasi oleh 

kredit modal kerja, disusul kredit konsumsi kemudian kredit investasi. Proporsi 

kredit modal paling besar porsinya di karenakan di negara berkembang tidak 

terkecuali Indonesia pembiayaan investasi masih bersumber dari penyaluran 

kredit perbankan (Harmanta dan Ekananda, 2005:52). 

Tabel 1.4 

Proporsi Kredit Perbankan pada Bank Umum Di Jawa Tengah 

(%) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

K. Modal 

kerja 61,31 59,12 58,61 56,28 55,51 54,50 49,49 

K. Investasi 12,21 10,75 10,21 9,51 10,59 11,26 10,33 

K. Konsumsi 26,48 30,13 31,18 34,21 33,90 34,24 40,18 
 Sumber : SEKDA Jawa Tengah 2007, 2009 dan 2011. diolah 
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Berdasarkan tabel 1.4 proporsi kredit menunjukkan bahwa proporsi 

kredit untuk kredit modal di Jawa Tengah mengalami tren penurunan, dari 58,61% 

pada tahun 2006 menjadi 49,49% pada 2010. Sementara itu proporsi untuk kredit 

investasi maupun konsumsi mengalami tren kenaikan. Namun demikian proporsi 

kredit konsumsi masih lebih besar di bandingkan dengan kredit investasi. Hal ini 

menunjukkan jika masyarakat Jawa Tengah lebih memilih melakukan konsumsi 

dari pada investasi. Dibandingkan dengan Indonesia, kondisi di Jawa Tengah 

tidak jauh berbeda. Proporsi kredit di urutan pertama adalah kredit modal kerja, 

selanjutnya kredit konsumsi dan kredit investasi. Perubahan kredit juga hampir 

sama, yakni kredit modal dari tahun ketahun menurun dan kredit konsumsi 

meningkat. Secara persentase penyaluran kredit konsumsi di Jawa Tengah lebih 

besar dibanding dengan penyaluran kredit konsumsi secara nasional.  

Kenaikan permintaan kredit itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. 

Variabel yang signifikan dan sensitif adalah tinggi rendahnya tingkat suku bunga. 

Ketika suku bunga naik permintaan kredit cenderung berkurang dan ketika suku 

bunga turun akan direspon dengan naiknya permintaan kredit oleh masyarakat. 

Sebab suku bunga merupakan besar kecilnya kewajiban yang harus dibayarkan 

atas pinjaman yang diambil. 
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Tabel 1.5 

Tingkat Suku bunga kredit, dan BI Rate  

(%) 

Tahun K. Modal K. Investasi K. Konsumsi 
Rata-rata 

Bunga 
BI Rate 

2005 16,23 15,66 16,83 16,24 12,75 

2006 15,07 15,10 17,58 15,92 9,50 

2007 13,00 13,01 16,13 14,05 8,00 

2008 15,22 14,40 16,40 15,34 9,25 

2009 13,69 12,96 16,42 14,35 6,50 

2010 12,83 12,28 14,53 13,21 6,50 

   Sumber : SEKI 2007 dan 2011, diolah. 

Untuk mengatur tingkat bunga perbankan nasional, bank sentral salah 

satunya menggunakan instrumen penentuan tingkat bunga acuan dalam hal ini 

adalah BI Rate. BI Rate kemudian akan menjadi patokan dalam penentuan tingkat 

bunga SBI dan Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Suku bunga SBI dan PUAB ini 

yang nantinya mempengaruhi suku bunga deposito dan kredit di perbankan 

nasional.  

Pergerakan BI Rate menjadi tolok ukur bagi tingkat suku bunga lainnya. 

Kenaikan BI Rate akan mendorong kenaikan suku bunga yang berlaku di 

perbankan, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan. Sebaliknya 

ketika BI Rate diturunkan oleh Bank Indonesia (BI), maka perbankan akan 

merespon penurunan BI Rate tersebut dengan menurunkan tingkat suku bunga 

pinjaman dan simpanan yang diberlakukan.  

Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan sektor riil adalah dengan 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pengusaha di semua 

level untuk memperoleh tambahan modal guna menggerakkan perekonomian, 

yakni dengan menurunkan suku bunga kredit. Penurunan tingkat suku bunga 

dapat menjadi daya tarik bagi produsen maupun pelaku ekonomi lainnya untuk 
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melakukan pinjaman kredit. Mereka berasumsi bahwa dengan tingkat suku bunga 

yang rendah maka kewajiban mereka mengembalikan pinjaman beserta bunga 

menjadi ringan. Tingkat suku bunga pinjaman dan BI Rate mengalami penurunan 

dari tahun-ketahun, walaupun pada tahun 2005 sempat naik.  Penurunan tingkat 

suku bunga itu diikuti dengan meningkatnya permintaan kredit dimasyarakat 

khususnya di Jawa Tengah. 

Salah satu yang menjadi tolok ukur keberhasilan ekonomi adalah 

pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kestabilan ekonomi dapat dilihat dari inflasi 

dan nilai tukar yang stabil. Stabilitas ekonomi yang baik, dapat mendorong minat 

dunia usaha untuk investasi baik yang berasal dari dalam negeri dan juga asing 

serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi 

baik dalam konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian dapat berjalan 

dan tumbuh guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Laju inflasi yang stabil dan cenderung rendah tentunya mendukung 

terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap seperti 

pegawai negeri dan masyarakat kecil. Bagi golongan masyarakat ini, yang 

umumnya mencakup sebagian besar penduduk, harga-harga yang terus 

membumbung menyebabkan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan 

dasar akan semakin rendah. Demikian pula inflasi dan nilai tukar yang tidak stabil 

akan mempersulit dunia usaha dalam perencanaan kegiatan bisnis, baik dalam 

kegiatan produksi dan investasi maupun dalam penentuan harga barang dan jasa 

yang diproduksinya (Widyarto, 2007:5).  
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Tabel 1.6 

Inflasi,  Nilai Tukar dan Penyaluran Kredit di Jawa Tengah 

 

Tahun Inlasi 

(%) 

Nilai Tukar 

(Rp) 

Penyaluran Kredit  

(Juta Rp) 

2004 5,76 9.290 42.356.513 

2005 15,97 9.830 51.853.148 

2006 6,50 9.020 57.639.447 

2007 6,24 9.419 69.247.107 

2008 9,55 10.950 90.809.465 

2009 3,32 9.400 101.817.511 

2010 6,88 8.991 117.464.363 
                     Sumber : BPS 2008 dan 2011, SEKI 2008 dan 2011,  SEKD 2007, 2009 dan 1011 

 

Dari tabel 1.6 di atas dapat dilihat bahwa inflasi dan nilai tukar 

berfluktuasi, sedang permintaan kredit meningkat terus tiap tahunnya. Nilai tukar 

dan inflasi saling berkaitan. Ketika inflasi mengalami kenaikan, nilai tukar Rupiah 

terhadap dolar juga cenderung melemah. Namun demikian meskipun inflasi dan 

nlai tukar berfluktuasi, permintaan kredit di Jawa Tengah cenderung meningkat 

tiap tahunnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh lagi mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

permintaan kredit perbankan, Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi 

“Determinan Permintaan Kredit Pada Bank Umum Di Jawa Tengah (2006-

2010)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas permintaan kredit dipengaruhi oleh 

beberapa variabel seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan kurs. Variabel-variabel 
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tersebut mengalami fluktuasi, suatu saat naik dan suatu saat mengalami 

penurunan. Ketika variabel-variabel tersebut berfluktuasi secara umum 

permintaan kredit di Jawa tengah selalu meningkat tiap tahunnya. Namun 

demikian besarnya pertumbuhan permintaan kredit tidak selalu sama. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh suku bunga kredit terhadap permintaan kredit pada 

bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010?  

2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap permintaan kredit perbankan pada 

bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010?  

3. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap  permintaan kredit pada 

bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010?  

4. Bagaiman pengaruh krisis global terhadap permintaan kredit pada bank 

umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010? 

5. Bagaimana pengaruh suku bunga kredit, inflasi, nilai tukar Rp terhadap 

US$  dan krisis global secara bersama-sama terhadap permintaan kredit 

pada bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap permintaan kredit pada bank 

umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010. 

2. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap permintaan kredit pada bank 

umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010.  
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3. Menganalisis pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika 

terhadap permintaan kredit pada bank umum di Jawa Tengah pada tahun 

2006-2010.  

4. Menganalisis pengaruh krisis global terhadap permintaan kredit pada bank 

umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010. 

5. Menganalisis pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar dan krisis global 

secara bersama-sama terhadap permintaan kredit di Jawa Tengah pada 

tahun 2006-2010. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Akademis 

a. Hasil penelitian di harapkan bermanfaat untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan kredit pada bank umum di Jawa Tengah 

pada tahun 2006-2010. 

b. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dalam bangku 

kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di 

lapangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah : hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan dan informasi untuk membuat kebijakan 
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perbankan di Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada 

umumnya. 

b. Dapat digunakan sebagai informasi dan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

  

 

2.1 Teori 

2.1.1 Teori Permintaan Kredit 

Permintaan kredit pada dasarnya merupakan permintaan akan uang,  

sehingga permintaan kredit bisa diartikan sebagai permintaan uang. Adapun teori 

tentang permintaan uang adalah sebagai berikut : 

1. Teori Klasik 

Teori klasik melihat kebutuhan uang (permintaan akan uang) dari 

masyarakat sebagai kebutuhan akan alat liquid untuk tujuan transaksi. Teori 

yang digunakan adalah Teori Irving Fisher. Teori ini sebenarnya adalah teori 

mengenai permintaan dan penawaran akan uang beserta interakasi antara 

keduanya.  Fokus dari teori ini adalah pada hubungan antara penawaran uang 

(jumlah uang beredar) dengan nilai uang (tingkat harga). Hubungan kedua 

variabel tersebut dijabarkan lewat teori mengenai akan uang. Permintaan 

jumlah uang beredar atau penawaran uang berinteraksi dengan permintaan 

akan uang dan selanjutnya menentukan nilai uang. Teori Fisher secara 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut : 

  

     

 

    M.V = P.T 
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Keteraangan : 

    M = Jumlah uang beredar. 

    V = Perputaran uang dari satu tangan ke tangan dalam satu periode. 

         P = Harga barang. 

         T = Volume barang yang diperdagangkan. 

 

2. Teori Keynes 

Teori permintaan uang Keynes membagi dalam tiga motif yaitu motif 

transaksi dan berjaga-jaga serta motif untuk spekulasi. 

a) Motif Transaksi 

Motif ini dilakukan karena orang membutuhkan uang tunai untuk 

melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Jumlah uang yang diminta 

tergantung dari pendapatan orang tersebut (Suparmono, 2004:108). 

b) Motif Berjaga-jaga 

Seperti halnya permintaan uang untuk motif transaksi, motif berjaga-

jaga berhubungan erat dengan tingkat pendapatan. Semakin besar 

pendapatan maka semakin besar uang yang digunakan utuk berjaga-jaga. 

Selain tingkat pendapatan, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga 

dipengaruhi tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat bunga yang sedemikian 

tinggi akan mengakibatkan orang untuk mengurangi memegang uang tunai 

(Suparmono, 2004:110). 
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c) Motif Spekulasi 

Menurut Suparmono (2004:119) permintaan uang untuk motif 

spekulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : tingkat bunga, jumlah 

kekayaan, dan sikap optimisme dan pesimisme seseorang. Tujuan utama 

dari motif ini adalah untuk mencari keuntungan. Hubungan antara 

permintaan uang untuk spekulasi dan tingkat suku bunga bersifat negatif, 

artinya penurunan tingkat suku bunga akan mendorong orang meningkatkan 

permintaan uang untuk spekulasi, begitu pula sebaliknya. 

Permintaan uang untuk motif spekulasi bertujuan sebagai penimbun 

kekayaan dan lebih menitikberatkan pada tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih dari uang tersebut. Dalam istilah yang lebih modern 

sering disebut permintaan uang untuk penimbun kekayaan (asset demand 

for money). Permintaan uang untuk tujuan transaksi ini dipengaruhi oleh 

tingkat suku bunga. 

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan di atas, yang dimaksud 

permintaan kredit dalam penelitian ini adalah total kredit yang disalurkan oleh 

bank umum di Jawa Tengah, yang dinyatakan dalam juta rupiah berdasarkan 

perhitungan bulanan  pada tahun 2006-2010. 
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2.1.2 Teori Suku Bunga 

1. Teori Klasik 

Menurut kaum klasik bunga merupakan interaksi antara tabungan dan 

dana investasi. Keseimbangan suku bunga ditentukan oleh keseimbangan 

antara penawaran tabungan dan permintaan investasi (Nopirin, 1996). 

Sedangkan dalam Boediono (1998:76), bunga adalah “harga” dari 

(penggunaan) loanable funds. Secara bebas loanable funds diterjemahkan 

sebagai dana investasi atau untuk dipinjamkan. Menurut teori klasik dari 

tingkat suku bunga, makin tinggi tingkat bunga maka semakin tinggi pula 

keinginan seseorang untuk menabung atau menyimpan uangnya di bank. 

Investasi juga tergantung atau merupakan fungsi dari tingkat bunga. 

Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk investasi juga makin kecil. 

Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya 

apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat 

bunga yang harus ia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan 

ongkos untuk penggunaan dana (cost of capital). Sebaliknya makin rendah 

tingkat suku bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan 

investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil. 

Tingkat bunga dalam keadaan keseimbangan (artinya tidak ada dorongan 

untuk naik atau turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat 

sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Secara grafik 

keseimbangan tingkat bunga dapat digambarkan seperti dalam gambar di 

bawah ini : 
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Tingkat Bunga 

                                                       Tabungan        

     

                             i1 

     i0                                               

     Investasi1 

                                        Investasi 0 

                                                           Jumlah Rupiah yang Ditabung 

                          S0                S1                       dan Diinvestasikan 

Sumber : Nopirin (1996) 

Gambar 2.1 Teori Tingkat Bunga Klasik 

 

Keseimbangan tingkat bunga terjadi pada titik i0, di mana jumlah 

tabungan sama dengan investasinya. Apabila tingkat bunga di atas i0 maka 

jumlah tabungan melebihi keinginan pengusaha untuk investasi. Para penabung 

akan saling bersaing untuk meminjamkan dananya dan persaingan ini akan 

menekan tingkat bunga turun kembali ke posisi i0. Sebaliknya, apabila tingkat 

bunga di bawah ini, para pengusaha akan saling bersaing untuk memperoleh 

dana yang jumlahnya relatif lebih kecil. Persaingan ini akan mendorong tingkat 

bunga naik lagi ke i1 (Nopirin, 1996:72). 

Kenaikan efisiensi produksi misalnya, akan mengakibatkan keuntungan 

yang diharapkan naik. Sehingga pada tingkat bunga yang sama pengusaha 

bersedia meminjam dana lebih besar untuk membiayai investasinya, atau untuk 

dana investasi yang lebih besar jumlahnya, pengusaha bersedia membayar 

tingkat bunga yang lebih tinggi. Keadaan ini ditunjukkan dengan pergeseran 
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kurva permintaan investasi ke kanan atas, dan keseimbangan tingkat bunga 

yang baru pada i1 (Nopirin, 1996:72). 

2. Teori Keynes  

Teori Keynes ini lebih dikenal dengan teori kuantitas uang (liquidity 

preference). Menurut Keynes tingkat suku bunga merupakan suatu fenomena 

moneter. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran akan uang. Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, sepanjang 

uang ini mempengaruhi tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga selanjutnya 

akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan dengan 

demikian akan mempengaruhi GNP (Nopirin, 1996:91). 

 

Tingkat Bunga   

   (%)  Jumlah Uang 

 

 

 

req 
 

                                                         Liquidity Preference 

 

                                                  

          Jumlah Uang dan Permintan Uang 

 

 

 

 

Sumber : Nopirin (1996) 

 

Gambar 2.2 Teori Tingkat Bunga Keynes  
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Menurut Keynes, liquidity preference tergantung dari tingkat bunga. 

Permintaan akan uang (liquidity preference) mempunyai hubungan negatif 

dengan tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik masyarakat lebih memilih 

untuk menyimpan uangnya di bank, sehingga permintaan akan uang akan 

berkurang dan jumlah uang beredar (JUB) juga berkurang.  

Berdasarkan uraian di atas, tingkat suku bunga berpengaruh terhadap 

jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika tingkat suku bunga 

mengalami penurunan akan berdampak pada bertambahnya jumlah uang 

beredar dan juga naiknya pinjaman dari investor untuk menambah investasi 

mereka. 

Adapun yang dimaksud suku bunga adalah sejumlah rupiah yang dibayar 

akibat telah mempergunakan dana sebagai balas jasa atas pinjaman yang 

digunakan. Besarnya suku bunga dinyatakan dengan satuan persen (%), di mana 

besarnya biaya  atau bunga tersebut ditetapkan oleh perbankan yang mengacu 

pada BI Rate yang di tetapkan Bank Indonesia.  

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan di atas, yang dimaksud suku 

bunga dalam penelitian ini tingkat suku bunga kredit rata-rata yang dikeluarkan 

Bank Indonesia (BI) yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) berupa data 

bulanan dari tahun 2006-2010. 

 

2.1.3 Teori Inflasi 

Secara garis besar menurut Boediono (1998:167) ada 3 teori inflasi. Setiap 

teori menyoroti aspek-aspek tertentu dari inflasi. 
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1. Teori Kuantitas 

Teori kuantitas merupakan teori paling tua mengenai inflasi. Teori ini 

menyoroti 2 aspek yang mempengaruhi inflasi, kedua aspek itu adalah jumlah 

uang beredar dan psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-

harga (expectation). Dalam teori kuantitas ini ada 2 hal penting. Pertama, 

inflasi hanya terjadi bila ada penambahan volume jumlah uang beredar (JUB). 

Kedua, Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan 

oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa 

mendatang. 

2. Teori Keynes 

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar 

batas kemampuannya. Permintaan masyarakat akan barang-barang selalu 

melebihi jumlah barang yang tersedia (biasa disebut inflatory gap). Inflatory 

Gap tejadi dikarenakan permintaan barang dan jasa di masyarakat pada tingkat 

harga yang berlaku lebih besar dari barang dan jasa yang dihasilkan di 

masyarakat. Efeknya adalah harga-harga akan mengalami kenaikan, hal itu 

karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia di pasaran atau 

masyarakat. Selama permintaan dari semua golongan masyarakat melebihi 

jumlah output yang dihasilkan pada tingkat harga yang berlaku, proses inflasi 

akan terus berlangsung. 
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3. Teori Strukturalis 

Teori strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas 

pengalaman di negara-negara Amerika latin. Teori ini memberi tekanan pada 

ketegaran (inflexibilities) dari struktur perekonomian negara-negara sedang 

berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari 

perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah 

secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori 

inflasi “jangka panjang”. Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam 

perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan 

inflasi :  

a) Ketegaran yang pertama berupa ketidakelastisan dari penerimaan ekspor, 

yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan dengan 

pertumbuhan sektor-sektor lain. 

b) Ketegaran yang kedua berkaitan dengan ketidakelastisan dari supply atau 

produksi bahan makanan dalam negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan 

makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan 

pendapatan perkapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri 

cenderung menaik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat 

selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan untuk 

memperoleh kenaikan upah atau gaji. Kenaiakan upah berarti kenaikan 

ongkos produksi, yang berarti pula kenaikan harga dari barang-barang 

tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas inflasi dipengaruhi adanya ketidakseimbangan 

antara permintaan total dalam masyarakat dengan produk total yang dihasilkan 

atau tersedia pasar. Dalam penelitian ini yang dimaksud inflasi adalah inflasi 

bulanan (month to month) di Jawa Tengah periode 2006-2010 yang dinyatakan 

dalam bentuk persen. 

2.2  Kredit Perbankan 

2.2.1.  Bank Umum 

Secara sederhana  bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada masyakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 

2005:8) . 

 Pengertian bank menurut UU No.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 masyarakat banyak”. Sedangkan 

menurut Kasmir (2005:18) bank umum adalah bank yang menjalankan usahanya 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

 Dalam Kasmir (2005:40) kegiatan bank umum meliputi beberapa macam 

yaitu : 

a) Menghimpun dana (funding), menghimpun dana yang dimaksud di sini 

adalah bank menawarkan jasa-jasa simpanan pada masyarakat. Jasa yang 

di tawarkan bank seperti tabungan (saving deposit), giro (demand deposit), 

dan deposito (time deposit). 
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b) Menyalurkan dana (lending) pada masyarakat yang membutuhkan dana 

dalam bentuk kredit. Jenis kredit yang yang di tawarkan hampir semua 

bank seperti kredit modal keja, kredit investasi, atau kredit perdagangan. 

c) Memberikan jasa-jasa lainnya (services) seperti pengiriman uang 

(transfer), sefe deposit box, dll. 

2.2.2 Kredit 

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, “kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”. 

 Kredit berasal dari bahasa Yunani, credare, yang artinya adalah 

kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit mempunyai arti khusus, yaitu 

meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila seseorang 

mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus 

membayarnya pada saat itu juga (Untung, 2005). 

 

1. Fungsi Kredit 

Fungsi kredit adalah sebagai berikut (Untung, 2005) : a) Meningkatkan 

daya guna uang. b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. c) 

Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. d) Sebagai salah satu alat 

kebijakan ekonomi. e) Meningkatkan kegairahan berusaha. f) Meningkatkan 

pemerataan pendapatan. g) Meningkatkan hubungan internasional.  
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2.  Macam dan Jenis Kredit 

A. Jenis Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya: 

a) Kredit Modal Kerja 

adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk 

memenuhi modal kerjanya. Sedang menurut Triandaru dan Budisantoso 

(2006:117), kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk 

membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. 

b) Kredit Investasi 

adalah kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian 

barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu cycle usaha, maksudnya 

proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut 

akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa 

kali perputaran (Mulyono, 1993:26). Menurut Triandaru dan Budisantoso 

(2006:117), kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk 

pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah.  

c) Kredit Konsumsi 

Adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau 

jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai sebagai barang modal 

dalam kegiatan usaha nasabah (Triandaru dan Budisantoso, 2006:117).  
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B. Macam Kredit Menurut Keperluannya: 

1) Kredit Produksi 

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik 

peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan 

kualitatif yang meningkatkan kualitas atau mutu hasil produksi (Sinungan, 

1995:213). 

2) Kredit Perdagangan 

Sesuai dengan namanya kredit ini dipergunakan untuk keperluan 

perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place dari 

sesuatu barang (Sinungan, 1995:213). 

3) Kredit Investasi 

Kredit ini bertujuan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan 

produksi, gedung dan mesin-mesin. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau 

lebih (Sinungan, 1995:213). 

C. Macam Kredit Menurut Jangka Waktu : 

1) Kredit Jangka Pendek  

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun 

atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk kredit modal 

kerja. 

2) Kredit Jangka Menengah  

Yaitu kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu sampai 

dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. 
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3) Kredit Jangka Panjang  

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, jangka 

waktunya lebih dari tiga tahun. 

D. Kredit Dilihat Dari Segi Jaminan : 

1. Kredit Dengan Jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat 

berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit 

yang di keluarakan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon 

debitur. 

2. Kredit Tanpa Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit 

dengan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta 

loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. 

E. Kredit Menurut Sektor Usaha :  

1. Kredit pertanian  

2. Kredit peternakan 

3. Kredit industri  

4. Kredit pertambangan 

5. Kredit pendidikan 

6. Kredit profesi 

7. Kredit perumahan  
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3. Prinsip Kredit 

Bank ketika akan menyalurkan kredit memiliki kriteria/prinsip dalam 

penyaluran kredit. Untuk dapat melaksanakan perkreditan secara sehat telah di 

kenal adanya prinsip 5 C dan 7 P (Kasmir, 2010:108) : 

a.  Character (kepribadian, watak). 

Dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Jadi yang mendasari adanya 

kepercayaan adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam memiliki watak, 

moral yang positif dan mempunyai tanggung jawab dalam menerima kredit. 

b.  Capital (modal, kekayaan)  

Merupakan kekayaan atau modal sendiri yang dimiliki calon kreditur. 

c.  Condition (keadaan)  

Merupakan kondisi atau keadaan perekonomian yang dapat mempengaruhi 

kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.  

d.  Capacity (kemampuan, kesanggupan). 

Merupakan penilaian kemampuan calon debitur dalam mengelola kredit yang akan 

diterima untuk dapat berkembang serta mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut 

pada bank. 

e.  Collateral (jaminan). 

Merupakan jaminan yang dimiliki calon kreditur dan diserahkan kepada bank atas 

kredit yang diterimanya.  
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Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai 

berikut : 

a. Personality yaitu 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. 

b. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu 

berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat 

digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang 

berbeda dari bank. 

c. Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit 

yang diinginkan nasabah. 

d. Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau 

sebaliknya. 

e. Payment yaitu merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit 

yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian 

kredit. 

f.  Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba. 

g. Protection, tujuannya adalah agar bagaimana menjaga agar usaha dan 

jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang 

atau orang atau asuransi.  
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2.3 Suku Bunga 

Bunga adalah harga dari penggunaaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian 

tingkat suku bunga sebagai “harga” ini bisa juga juga dinyatakan sebagai harga yang harus 

dibayar apabila terjadi “pertukaran” antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti 

(misalnya setahun lagi). Hutang piutang timbul karena terjadi “pertukaran” semacam ini. 

“Pembeli” dari satu rupiah sekarang dan sekaligus juga “Penjual” dari satu rupiah nanti 

adalah peminjam (debitur), sedangkan “penjual” dari satu rupiah sekarang yang sekaligus juga 

menjadi “pembeli” satu rupiah nanti, adalah orang yang meminjamkan (kreditur). Debitur 

harus membayar kepada kreditur “harga” dari pertukaran tersebut, dan harga ini adalah 

bunga yang harus dibayar debitur (dan yang diterima kreditur) menurut Boediono (1998). 

Menurut Aryaningsih (2008:59) bunga merupakan sejumlah rupiah yang 

harus dibayarkan akibat telah mempergunakan dana sebagai balas jasa. Menurut 

Mankiw (2003:86) bunga adalah adalah harga yang menghubungkan masa kini 

dan masa depan. Bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para 

peminjam atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank 

(Kasmir, 2005:152).  

Suku bunga ada 2 jenis yakni suku bunga nominal yaitu suku bunga yang 

menjadi acuan bank, serta suku bunga riil yaitu suku bunga yang telah 

memperhitungkan faktor inflasi. Suku bunga riil merupakan suku bunga nominal 

di kurangi inflasi. 
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2.4 Inflasi 

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga secara 

terus menerus selama dalam suatu periode tertentu (Prasetyo, 2009:195). Menurut 

Boediono (1993:155) inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara 

umum dan terus menerus. Sedang menurut Nopirin (2009:25) inflasi adalah 

proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Dalam 

artian bahwa harga-harga berbagai macam barang itu mengalami kenaikan yang 

sama.  

 Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara 

umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak 

dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan 

kenaikan harga) pada barang lainnya (Bank Indonesia, 2010).  

 

2.4.1 Jenis Inflasi 

1. Jenis inflasi menurut sebabnya 

a) Daya Tarik Permintaan (demand pull inflation) 

Demand pull inflation, atau sering disebut sebagai goncangan 

permintaan (demand sock inflation), yaitu inflasi yang di sebabkan karena 

adanya daya tarik dari permintaan masyarakat akan berbagai barang yang 

terlalu kuat (Prasetyo, 2009:198). 

Sedang menurut Nopirin (2009:28) inflasi ini bermula dari adanya 

permintaan total (aggragete demand), sedangkan produksi telah berada pada 

kesempatan kerja penuh. 
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b) Daya dorong penawaran (cost push inflation) 

Berbeda dengan demand pull inflation, cost push inflation ditandai 

dengan kenaikan harga serta turunnya produksi (Nopirin, 2009:30). Cost 

push inflation, atau sering disebut juga sebagai goncangan penawaran 

(supply-shock inflation), yaitu inflasi yang disebabkan karena adanya 

goncangan atau dorongan kenaikan biaya faktor-faktor produksi secara terus 

menerus dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009:199)  

2. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan: 

a. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun) 

b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun) 

c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun) 

d. Hiperinflasi atau Hyperinflation (lebih dari 100% per tahun)  

 

2.5 Nilai Tukar  

Nilai tukar (kurs) adalah harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan 

dalam nilai mata uang suatu negara (Sukirno, 2004:397). Nilai tukar terbentuk 

oleh interaksi antara rumah tangga-rumah tangga, perusahaan-perusahaan, dan 

lembaga-lembaga keuangan yang membeli dan menjual valuta asing (valas) untuk 

keperluan transaksi internasional (Miraza.dkk, 2010). 
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2.5.1 Sistem Nilai Tukar 

1)  Sistem Nilai Tukar Tetap (fixed exchange rate) 

Sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) di mana lembaga otoritas 

moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata 

uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikan penawaran atau 

permintaan terhadap valuta asing yang terjadi. Bila terjadi kekurangan atau 

kelebihan penawaran atau permintaan valuta asing sehingga mengakibatkan 

nilai tukar menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang ditetapkan 

pemerintah, maka pemerintah dalam hal ini akan mengambil tindakan untuk 

membawa tingkat nilai tukar ke arah yang ditetapkan. Tindakan yang diambil 

oleh otoritas moneter bisa berupa pembelian atau penjualan valuta asing, bila 

tindakan ini tidak mampu mengatasi di lakukanya penjatahan valuta asing.  

 

2)  Sistem Nilai Tukar Mengambang (floating exchange rate) 

Merupakan nilai tukar di mana tingkat nilai tukar dibiarkan menurut 

keseimbangan permintaan dan penawaran mata uang asing yang terjadi. Nilai 

tukar mengambang harus memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut: 

a. Mata uang domestik tidak konvertibel dengan emas. 

b. Penstabilan nilai tukar hanya dilakukan dengan jalan mempengaruhi 

permintaaan dan penawaran valuta asing. 

c. Tidak ada pembatasan devisa. 
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2.5.2 Jenis Nilai Tukar 

Menurut para ekonom dalam Mankiw (2003:123) membedakan kurs 

menjadi dua yaitu: 

1. Nilai Tukar Nominal (nominal exchange rate), adalah harga relatif dari 

mata uang dua negara.  

2. Nilai Tukar Riil (real exchange rate), adalah harga relatif dari barang-

barang di antara dua negara. Kurs riil menyatakan tingkat di mana kita 

bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-

barang dari negara lain.  

2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar 

Perubahan dan penawaran suatu valuta, yang selanjutnya menyebabkan 

perubahan dalam kurs valuta, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (Sukirno, 

2004:402) : 1) Perubahan dalam citra masyarakat. 2) Perubahan harga barang 

ekspor dan impor. 3) Kenaikan harga umum (inflasi). 4) Perubahan suku bunga 

dan tingkat pengembalian investasi. 5) Pertumbuhan ekonomi. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini merupakan berbentuk skripsi, tesis, jurnal dan 

buletin dari penelitian peneliti lain. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut : 

a. Penelitian Mochamad Faza Rifai (2007) “ Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Permintaan kredit Perbankan Pada Bank Umum Di Jawa 

Tengah Tahun 1990-2005”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh PDRB, suku bunga kredit riil, inflasi dan variabel dummy krisis 
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ekonomi terhadap permintaan kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan 

model regresi loglinier berganda dan alat analisis yang digunakan adalah 

metode  ordinary least square (OLS). Hasil analisis menunjukkan jika 

PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit. 

Sedang untuk variabel suku bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan 

kredit. Variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit. Dan variabel krisis ekonomi (dummy) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap permintaan kredit. Namun variabel-variabel 

dalam penelitian ini secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap permintaan kredit 

b. Penelitian Andayani Hadi (2008) “Analisis Permintaan Kredit Konsumsi 

Pada Perbankan di Sumatra Utara” Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit konsumsi 

di Sumatera Utara. Variabel dalam penelitian ini adalah PDRB, Kurs rupiah 

terhadap dolar, Tingkat bunga kredit konsumsi dan Permintaan kredit 

konsumsi tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data time series 

1991-2005 dan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

dan Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda 

dan alat analisis yang digunakan adalah metode  ordinary least square 

(OLS). Hasil penelitian ini adalah bahwa variable-variabel dalam penelitian 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit konsumsi di Sumatra 

Utara. 
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c. Penelitian Ni Nyoman Aryaningsih (2008) “Pengaruh Suku Bunga, Inflasi 

dan Jumlah Penghasilan Terhadap Permintaan kredit di PT BPD Cabang 

Kediri”. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh suku bunga, inflasi dan 

jumlah penghasilan terhadap permintaan kredit. Obyek penelitian adalah PT 

BPD Cabang Pembantu Kediri. Metode pengumpulan data dengan 

dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga, 

inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap permintaan kredit, 

sedangkan jumlah penghasilan berpengaruh signifikan terhadap permintaan 

kredit. 

d. Penelitian Mohammad Yusuf (2009) “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Permintaan Kredit Konsumtif Bank Pemerintah di Sumatra 

Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari PDRB, 

suku bunga pinjaman dan inflasi terhadap permintaan kredit konsumtif di 

Sumatra Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time 

series, yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank 

Indonesia (BI) Medan. Berdasarkan olah data dari tahun 1980-2004 hasil 

analisis menunjukkan bahwa PDRB dan inflasi berpengaruh positif terhadap 

permintaan kredit konsumtif, sedang tingkat suku bunga berpengaruh 

negatif terhadap permintaan kredit konsumtif.  

e. Penelitian Sri Haryati (2009) “Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia 

: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
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kredit pada bank nasional (bank pemerintah, bank pemerintah daerah dan 

bank umum swasta nasional) dan bank asing campuran di Indonesia.           

Metode yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Hasil analisis 

menunjukkan pada perbankan nasional variabel pertumbuhan ekses 

likuiditas, pertumbuhan DPK, serta variabel makro (bunga, inflasi dan kurs) 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Pada bank asing dan 

bank campuran yang beroperasi di Indonesia variabel pertumbuhan ekses 

likuiditas dan pertumbuhan DPK berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan kredit. Sedangkan variabel makro (bunga, inflasi dan kurs) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Hal ini 

mengindikasikan bahwa struktur bank asing dan campuran dipengaruhi oleh 

kebijakan dari kantor pusat atau negara asal. 

f. Penelitian Miraza, dkk. (2010) “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Permintaan Kredit Produktif Di Perbankan Sumatra 

Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh suku bunga 

pinjaman, laju pertumbuhan ekonomi, pengaruh nilai tukar rupiah terhadap 

dolar Amerika, kondisi ekonomi sebelum dan sesudah krisis, terhadap 

permintaan kredit produktif di perbankan Sumatera Utara. Metode analisis 

yang digunakan adalah dengan menggunakan metode ordinary least square 

(OLS). Dan alat bantu penelitian dengan Eviews. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap 

permintaan kredit produktif yang berarti bahwa kenaikan pertumbuhan 

ekonomi berdampak pada kenaikan kredit produktif. Nilai tukar kurs rupiah 
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berpengaruh positif terhadap permintaan kredit produktif, semakin 

meningkat nilai kurs maka permintaan kredit akan meningkat 1,2%. Suku 

bunga pinjaman berpengaruh positif terhadap kredit, dengan meningkatnya 

suku bunga sebesar 1% maka akan meningkatkan kredit produktif sebesar 

0.02%. Kondisi perekonomian sebelum dan sesudah krisis berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap permintaan kredit. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti dan Judul  Variabel  Hasil/Temuan 

Mochamad Faza Rifai 

(2007)  

Analisis yang 

mempengaruhi permintaan 

Kredit Perbankan pada 

Bank Umum Di Jawa 

Tengah tahun 1990-2005 

1. PDRB 

2. Suku bunga 

3. Inflasi 

4. Krisis Ekonomi 

1. PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan 

kredit. 

2. Suku bunga berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit. 

3. Inflasi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

permintaan kredit. 

4. Krisis ekonomi Inflasi 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap permintaan 

kredit. 

Andayani Hadi   (2008) 

Analisis Permintaan Kredit 

Konsumsi  Pada Perbankan 

di Sumatra Utara 

1. PDRB 

2. Kurs  

3. Suku bunga 

kredit konsumsi 

4. permintaan 

kredit tahun 

sebelumnya 

1. PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan 

kredit konsumsi. 

2. Kurs berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan 

kredit konsumsi. 

 

 

3. Suku bunga kredit konsumsi 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap permintaan 
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kredit konsumsi. 

4. Permintaan kredit konsumsi 

tahun sebelumnya berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit konsumsi. 

Ni Nyoman Aryaningsih 

(2008)  

Pengaruh Suku Bunga, 

Inflasi dan Jumlah 

Penghasilan Terhadap 

Permintaan kredit di PT. 

BPD Cabang Kediri 

1. Tingkat suku 

bunga 

2. Inflasi 

3. Jumlah 

penghasilan 

1. Tingkat suku bunga 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap permintaan 

kredit. 

2. Inflasi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

permintaan kredit. 

3. Jumlah penghasilan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan 

kredit. 

Mohammad Yusuf (2009) 

Analisis Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Permintaan 

Kredit Konsumtif  

Bank Pemerintah di 

Sumatra Utara 

1. PDRB 

2. Suku bunga 

3. Inflasi 

1. PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan 

kredit. 

2. Suku bunga berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit. 

3. Inflasi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

permintaan kredit. 

Sri Haryati (2009) 

Pertumbuhan Kredit 

Perbankan Di Indonesia : 

Intermediasi dan Pengaruh 

Variabel Makro Ekonomi 

1. Pertumbuhan 

ekses likuiditas 

(secondary 

reserve) 

2. Pertumbuhan 

DPK 

3. Pertumbuhan 

suku bunga 

Bank Indonesia 

4. Tingkat inflasi 

5. Kurs 

1. Pertumbuhan ekses likuiditas 

berpengaruh negatif dan 

sugnifikan terhadap 

pertumbuhan kredit. 

2. Pertumbuhan DPK 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan kredit. 

 

 

3. Pertumbuhan suku bunga Bank 

Indonesia berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 
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pertumbuhan kredit. 

4. Tingkat inflasi berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan 

kredit 

5. Kurs berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan kredit. 

Miraza,dkk. (2010)  

Analisis Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Permintaan 

Kredit Produktif di 

Sumatera Utara  

1. Laju 

pertumbuhan 

ekonomi 

2. Suku bunga 

3. Kurs 

4. Krisis ekonomi 

1. Laju pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif terhadap 

permintaan kredit produktif. 

2. Suku bunga berpengaruh positif 

terhadap permintaan kredit 

produktif.  

3. Kurs berpengaruh positif 

terhadap permintaan kredit 

produktif.  

4. Krisis ekonomi berpengaruh 

positif terhadap permintaan 

kredit produktif. 

 

2.7 Hubungan Antar Variabel 

2.7.1 Suku Bunga  dengan Permintaan Kredit 

Bunga merupakan harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. 

Menurut Aryaningsih (2008:59) bunga merupakan sejumlah rupiah yang harus 

dibayarkan akibat telah mempergunakan dana sebagai balas jasa. Harmanta dan 

Ekananda (2005:66) menyatakan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap 

permintaan kredit. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga maka 

permintaan kredit akan semakin menurun atau berkurang, sebaliknya ketika bunga 

mengalami penurunan maka permintaan kredit akan meningkat. 
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2.7.2 Inflasi dengan Permintaan Kredit 

Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk naik secara umum dan terus 

menerus. Inflasi yang meningkat mendorong harga baik barang maupun jasa 

sedangkan pendapatan masyarakat yang cenderung tetap akan mendorong 

masyarakat untuk mengajukan kredit guna memenuhi kebutuhan yang sangat 

banyak. Adanya kenaikan infasi maka permintaan akan kredit juga akan semakin 

meningkat (Harmanta dan Ekananda, 2005:66). 

2.7.3 Nilai tukar dengan Permintaan Kredit 

Di Era globalisasi saat ini perdagangan internasional berkembang pesat. 

Pada kondisi ini kurs mempunyai peran yang cukup penting pada ekspor maupun 

impor.  Melemahnya nilai tukar menyebabkan harga barang import menjadi naik, 

baik itu barang modal maupun barang konsumsi. Sebagian besar pembiayaan 

impor menggunakan jasa kredit dari perbankan. Melemahnya nilai tukar dapat 

menaikkan permintaan kredit pada perbankan. 

2.7.4 Krisis Global (Dummy) dengan Permintaan Kredit 

Krisis global berpengaruh terhadap permintaan kredit. Pada situasi krisis 

perekonomian cenderung lesu sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami 

perlambatan. Kondisi krisis menyebabkan kebutuhan modal untuk 

mengembangkan usaha meningkat. Salah satu cara untuk mendapatkan modal 

adalah dengan mengajukan kredit.   
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2.8 Kerangka Berpikir Penelitian 

Menurut UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11, Kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Penawaran dan permintaan kredit perbankan di Indonesia dipengaruhi 

berbagai faktor. Menururt Fransisca dan Siregar (2009), penawaran kredit 

perbankan dipengaruhi oleh besarnya dana pihak ketiga, ROA dan NPL. 

Permintaan kredit perbankan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun dalam 

penelitian ini faktor yang diteliti adalah tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan 

krisis global. 

Ketika suku bunga turun maka permintaan kredit akan mengalami kenaikan 

sebab para debitur berpandangan bahwa kewajiban mereka untuk mengembalikan 

pinjaman relatif ringan. Berbeda ketika suku bunga naik permintaan kredit akan 

turun, hal itu dikarenakan kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman 

menjadi lebih besar jika meminjam kredit perbankan. 

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang barang-barang 

secara terus-menerus. Ketika inflasi naik, permintaan kredit cenderung bertambah 

dan meningkat. Debitur berpikir jika inflasi naik berarti nilai pinjaman mereka 

menjadi lebih ringan di masa datang, sehingga mereka akan menambah 

permintaan kredit mereka untuk kegiatan transaksi mereka.  
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Nilai tukar merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian suatu 

negara. Stabilitas ekonomi yang baik dapat mendorong perekonomian. Dalam 

permintaan kredit, melemahnya nilai tukar juga mempengaruhi konsumsi barang 

impor yang sekarang ini konsumsi lebih banyak dilakukan dengan sistem kredit. 

Ketika nilai tukar melemah sehingga permintaan  kredit konsumsi berkurang dan 

berlaku untuk keadaan sebaliknya.  

Berdasarkan teori, tinjauan pustaka serta mengacu pada penelitian terdahulu 

yang relevan secara garis besar maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian 

2.9 Hipotesis 

Menurut Mardalis (2008:48) hipotesis merupakan jawaban sementara atau 

kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian. Maka dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

Tingkat Suku bunga (%) 

Inflasi (%) 

Nilai tukar (Rp/US$) 

Permintaan kredit 

(Juta Rp) 

Krisis Global 
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1. Ada pengaruh negatif tingkat suku bunga terhadap permintaan kredit pada 

bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010. 

2. Ada pengaruh positif  inflasi terhadap permintaan kredit pada bank umum 

di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010. 

3. Ada pengaruh positif kurs terhadap permintaan kredit pada bank umum di 

Jawa Tengah pada tahun 2006-2010. 

4. Ada pengaruh positif krisis global terhadap permintaan kredit pada bank 

umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010. 

5. Ada pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, kurs dan krisis global secara 

bersama-sama  terhadap permintaan kredit pada bank umum di Jawa 

Tengah pada tahun 2006-2010. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Ruang Lingkup Penelitian  

Obyek dalam penelitian ini adalah tentang permintaan kredit perbankan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat suku bunga, inflasi dan nilai 

tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan krisis global pada bank umum di Jawa 

Tengah pada periode waktu 2006-2010.  

 

3.2  Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri 

dari satu variabel terikat (dependent variable) yaitu permintaan kredit perbankan 

pada bank umum di propinsi Jawa Tengah dan empat variabel bebas (independent 

variable) yaitu tingkat suku bunga kredit, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar 

amerika dan krisis global. Data sekunder yang digunakan berbentuk  runtut waktu 

(time series) bulanan selama 5 tahun (2006-2010). Data sekunder ini bersumber 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).  

 

3.3  Definisi Operasional Variabel  

3.3.1 Variabel bebas atau independent variable (X) 

Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang 

mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 
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1) Tingkat suku bunga (X1)  

Suku bunga di sini adalah tingkat suku bunga kredit rata-rata yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari data yang dikeluarkan Bank Indonesia berupa 

data bulanan dari tahun 2006-2010 dan dinyatakan dalam satuan persen.  

 

2) Inflasi (X2) 

Data inflasi ini merupakan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik 

Jawa Tengah berupa data inflasi bulanan dari tahun 2006-2010 dan 

dinyatakan dalam persen.  

 

3) Nilai tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika (X3) 

Adalah harga dari nilai mata uang Rupiah yang diukur dengan mata 

uang dolar Amerika. Dalam penelitian ini menggunakan nilai tukar 

tengah rupiah terhadap dolar AS bersumber dari Bank Indonesia berupa 

data bulanan dari tahun 2006-2010 dan dinyatakan dalam satuan ribu 

Rupiah.  

 

4) Krisis global (Dm) 

Variabel dummy yang dipakai adalah kondisi pada saat krisis global, 

dimana sebelum Juli 2008 adalah periode sebelum krisisis global dan 

sesudah Juli 2008 adalah periode setelah krisis global. 
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3.3.2 Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y) 

Variabel terikat atau dependent variable dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan pinjaman atau total kredit yang disalurkan oleh bank umum di Jawa 

Tengah. Data total permintaan kredit ini diambil dari data yang dikeluarkan Bank 

Indonesia yang dinyatakan dalam juta rupiah berdasarkan perhitungan bulanan  

pada tahun 2006-2010.  

 

3.4 Model Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda dengan metode ordinary least square (OLS).  Dalam penelitian ini 

pengujian dilakukan dengan bantuan software computer E-views 6.0 dan 

pembahasan analisis secara deskriptif.  

 

Adapun Fungsi dari Determinan kredit di Jawa Tengah adalah sebagai 

berikut : 

  PK = Fungsi (Suku bunga kredit, Inflasi, Nilai Tukar dan Krisis 

Global) 

Model ekonometri dari fungsi permintaan kredit adalah sebagai berikut : 

LogY =  α + β1 X1 + β2X2 + Logβ3X3  +β4Dm + ε 

Keterangan : 

Y  = Permintaan kredit Pada bank umum (juta Rp)    

X1  = Tingkat suku bunga kredit (%)    

X2  = Inflasi (%)  

X3  = Nilai tukar Rp terhadap US$ (Rp/US$) 
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Dm= Krisis global 

0 = Sebelum Krisis global 

1 = Setelah Krisis global 

α   = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi Faktor X1 

β2 = Koefisien Regresi Faktor X2 

β3 = Koefisien Regresi Faktor X3 

ε = disturbance error (faktor pengganggu/residual) 

3.5  Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Statistik  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen 

mampu dijelaskan oleh variabel independen serta meneliti signifikansi pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen baik secara individu maupun 

secara simultan. Uji ini meliputi Uji t, Uji F dan Uji Koefisien Determinan (R
2
). 

 

1.  Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2007:81).  Dalam penelitian ini variabel yang diuji adalah 

tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar Rp terhadap US$ terhadap 

permintaan kredit di Jawa Tengah tahun 2006-2010. 

Langkah-langkah dalam Uji t adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis : 

- Ho : β = 0, variabei independen secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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- Ha : β ≠ 0, variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yang digunakan, α = 5% 

3. Kriteria penerimaan dan penolakan Hipotesis: 

- Jika t-hitung  > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

- Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

- Jika probabilitas > 0.05, Maka Ho diterima dan Ha ditolak 

- Jika probabilitas  < 0.05, Maka Ho ditolak dan Ha diterima 

 

2. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2007:82).  

Langkah-langkah uji F yaitu sebagai berikut :  

1. Menentukan hipotesis : 

Ho : β1= β2= β3= βi = 0, maka variabel independen secara bersama-

sama (simultan) tidak mempengaruhi variabel dependen. 

Artinya bahwa tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan 

krisis global tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

permintaan kredit pada bank umum di Jawa Tengah pada 

tahun 2006-2010.  

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ βi ≠ 0, maka variabel independen secara bersama-

sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Artinya 



53 

 

 

bahwa tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan krisis 

global berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan 

kredit pada bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-

2010.  

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yang digunakan, α = 5% 

3. Membuat Keputusan 

Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Jika F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak,  yang berarti 

variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisisien Determinasi (R
2
)
 

 pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum 

koefisien determinasi untuk data silang tempat relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 
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untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi 

yang tinggi (Kuncoro, 2007:84). 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Uji normalitas hanya digunakan jika 

jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui error term 

mendekati normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu 

dilakukan. Sebab, normalitas error term telah mendekati normal (Ajija, dkk, 

2011:41) 

 

1. Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang sempurna dan 

pasti di antara atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi, 

Indikasi awal adanya multikolinieritas adalah standard error yang tinggi 

dan nilai T-statistik yang rendah (Gujarati,1997:157). Sedangkan menurut 

Hasan (2002:292) multikolinieritas berarti antara variabel bebas yang satu 

dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi saling berkorelasi 

linier. 

Multikolinieritas dapat muncul apabila model yang dipakai merupakan 

model yang kurang bagus. Selain indikasi awal tersebut, multikolinieritas 

dapat dilihat dari nilai R
2
, nilai F hitungnya tinggi, sementara nilai t 

statistiknya banyak yang tidak signifikan. Dalam penelitian ini cara 
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melakukan uji multikolinieritas adalah metode klien,  yaitu dengan 

membandingkan koefisien determinan parsial (r
2
) dengan koefisien 

determinan majemuk (R
2
) regresi awal. Jika R

2
 > r

2 
maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Dalam penelitian ini pengujian terhadap multikolinieritas 

dengan menggunakan bantuan software E-views 6.0. 

 

2. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu penyimpangan asumsi OLS dalam 

bentuk varians gangguan estimasi yang dihasilkan oleh estimasi OLS 

bernilai konstan (Yuwono, 2005:121). Gejala heteroskedastisitas lebih 

sering dijumpai dalam data silang tempat dari pada runtut waktu, maupun 

juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata (Ananta 

dalam Kuncoro, 2007:96). 

Masalah Heteroskedastisitas muncul apabila residual dari model regresi 

yang diamati memiliki varians yang tidak konstan dari satu observasi ke 

observasi lain. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan 

dengan Uji White dalam program Eviews yaitu dengan White 

heteroskedasticity cross term. 

Pengambilan keputusan terdapat heteroskedastisitas atau tidak dalam 

hasil estimasi model maka harus ditentukan dahulu df  χ
2
-hitung dan nilai df 

χ
2
-tabel . Di mana chi-square = Obs*R (R

2
 dikalikan jumlah data). Menurut 

Ghozali (2009:44) penentuan derajat kebebasan (degree of freedom) di 
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mana df sama dengan jumlah variabel independen dalam model (tidak 

termasuk konstanta).  

Hipotesis menentukan ada tidaknya Heteroskedastisitas : 

- Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

- Ha : Ada heteroskedastisitas  

Apabila χ
2
-hitung > χ-tabel, maka  Ho ditolak dan dari hasil uji white 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa model bebas 

dari masalah heteroskedastisitas ditolak. Sebaliknya jika χ
2
-hitung < χ-tabel 

maka dapat disimpulkan jika hipotesis yang menyatakan model bebas dari 

masalah heteroskedastisitas diterima. 

 

3. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari 

observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2009:79).  

Dalam penelitian ini Uji autokorelasi yang digunakan adalah uji LM 

(metode Bruesch Godfrey). Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh 

autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan lag variabel dependen ke 

dalam model regresi. Keputusan ada tidaknya autokorelasi sangat 

tergantung dari kelambanan yang dipilih maka dari itu dilakukan metode 
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trial and errors. Untuk memilih panjangnya lag yang digunakan 

menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Akaike dan Schwars yaitu 

mencari nilai absolut Akaike info criterion terkecil sebagai lag yang 

digunakan (Widarjono, 2009:149).  

Kriteria dalam pengukuran autokorelasi dengan uji LM adalah 

membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel serta 

probabilitas dari chi-square dengan α.   

Hipotesis menentukan ada tidaknya  autokorelasi : 

- Ho = Tidak ada Autokorelasi 

- Ha = Ada Autokorelasi 

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai beikut : 

- Jika χ
2
-hitung > χ

2
-tabel maka hipotesis yang menyatakan model 

bebas dari masalah autokorelasi ditolak.  

- Jika χ
2
-hitung < χ

2
-tabel maka hipotesis yang menyatakan model 

bebas dari masalah autokorelasi diterima. 

- Jika probabilitas χ
2
-hitung > 0,05 maka hipotesis yang menyatakan 

model bebas dari masalah autokorelasi diterima. 

- Jika probabilitas χ
2
-hitung < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan 

model bebas dari masalah autokorelasi ditolak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1  Perkembangan Industri Perbankan di Jawa Tengah 

Industri perbankan di Indonesia mengalami peningkatan, termasuk di Jawa 

Tengah.  Ini dapat dilihat dari jumlah kantor bank yang meningkat tiap tahunnya.  

Perbankan yang beroperasi  di Jawa Tengah khususnya bank umum terdiri dari 

Bank Pemerintah, Bank Pemerintah Daerah, Bank Swasta Nasional serta Bank 

Asing dan Bank Campuran. 

Jumlah kantor cabang bank umum pada tahun 2010 terdapat 280 kantor 

cabang, yang terdiri dari 78 kantor cabang Bank Pemerintah (BUMN), 37 kantor 

cabang Bank Pemerintah Daerah (BPD), Bank Swasta Nasional sebanyak 152 

kantor cabang dan 13 kantor cabang Bank Asing dan Bank Campuran. 

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perbankan Syariah dan 

Perusahaan Pembiayaaan selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan grafik 

peningkatan. Namun demikian, dari lembaga-lembaga keuangan tersebut 

peningkatan paling pesat adalah pada Bank Syariah. Perbankan Syariah sendiri 

terdiri dari pank umum syariah, unit usaha syariah serta BPR syariah. 

Perkembangan itu dapat dilihat dari jumlah kantor bank di mana pada tahun 2006 

terdapat 40 kantor bank perbankan syariah menjadi 138 kantor bank. Peningkatan 

itu dikarenakan banyak munculnya bank umum syariah baru yang merupakan 

anak perusahaan bank umum konvensional. Perkembangan jumlah kantor bank 
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umum syariah pada tahun 2006 hanya berjumlah 15 kantor bank meningkat 

menjadi 99 kantor cabang pada tahun 2010. 

Tabel 4.1 

Jumlah Kantor Cabang Bank Umum di Jawa Tengah 

Jenis Bank 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Bank Umum 229 247 256 260 280 

Bank Pemerintah 85 86 86 82 78 

Bank Pemerintah Daerah 35 35 35 36 37 

Bank Swasta Nasional 101 117 125 131 152 

Bank Asing dan Bank 

Campuran  

8 9 10 11 13 

2. Bank Perkreditan Rakyat 670 651 660 689 718 

3. Bank Syariah 40 47 57 103 138 

Bank Umum 15 14 15 54 99 

Unit Usaha Syariah 20 22 29 33 20 

BPR Syariah 5 11 13 16 19 

4. Perusahaan Pembiayaan 133 150 166 192 212 
Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2011 

 

4.1.2 Perkembangan Permintaan Kredit Perbankan di Jawa Tengah 

Di dalam perbankan, kredit berasal dari dana simpanan masyarakat yang 

biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berwujud tabungan (saving 

deposit), giro (demand deposit), dan deposito (time deposit). Dana tersebut 

kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk pembiayaan kegiatan 

ekonomi masyarakat, baik itu untuk pembiayaan modal kerja/usaha, investasi 

maupun konsumsi. Dengan bergeraknya perekonomian di sektor riil ini 

diharapkan menghasilkan output yaitu meningkatnya pendapatan yang mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat dapat 

terwujud. 
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Perkembangan permintaan kredit di Jawa Tengah meningkat dari waktu- 

kewaktu. Seperti yang terlihat pada gambar 4.1, permintaan kredit dari periode 

Januari 2006 hingga Desember 2010 cenderung mengalami peningkatan. 

Meskipun pada periode tertentu, seperti pada masa terjadinya krisis global sempat 

terjadi penurunan dan tumbuh tidak begitu besar, namun secara keseluruhan tetap 

menunjukkan peningkatan. 

 

Sumber : SEKDA 2007,2009 dan 2011 

Gambar 4.1 Perkembangan Permintaan Kredit Perbankan di Jawa Tengah 

2006-2010  

 

Penyaluran kredit perbankan berdasarkan sektor sebagai pembentuk PDRB 

pada tahun 2006-2010 memperlihatkan peningkatan tiap tahunnya.  Penyaluran 

kredit didominasi oleh penyaluran kredit pada sektor perdagangan, hotel dan 

restoran. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia, sektor ini hampir 

menyerap 50% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Tengah. Penyaluran 

kredit terbesar kedua  adalah pada sektor industri pengolahan. Sektor yang 
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memperoleh penyaluran kredit paling kecil merupakan sektor pertambangan dan 

galian. Itu sangat wajar mengingat Jawa Tengah bukan merupakan daerah yang 

kaya akan barang tambang. Proporsi kredit per sektor tahun 2006-2010 yang 

disalurkan dapat dikatakan tetap. Namun demikian sektor perdagangan, hotel dan 

restoran yang mendapat porsi penyaluran kredit bukan menjadi penyumbang 

terbesar dalam PDRB.  Berdasarkan PDRB atas harga konstan 2000, dalam kurun 

2006-2010 sektor industri pengolahan menjadi penyumbang PDRB terbesar dan 

barulah sektor perdagangan, hotel dan restoran di posisi kedua penyumbang 

terbesar PDRB di Jawa Tengah.   

Tabel 4.2 

Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha di Jawa Tengah 

(Juta Rp) 

 

No Pinjaman 

Berdasarkan 

Lapangan Usaha 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 Pertanian, 

Peternakan, Kehutan 

dan Perikanan 

2.610.173 2.746.871 3.055.275 3.230.359 2.153.992 

2 Pertambangan dan 

penggalian 
41.782 70.996 107.745 78.220 94.340 

3 Industri Pengolahan  14.444,351 15.661,267 22.309,403 23.373.429 24.521.885 

4 Listrik, Gas dan Air 

Bersih 
11.912 12.735 88.654 1.738.243 2.078.991 

5 Konstruksi 855.429 1.057.098 1.297.370 1.409.057 1.648.976 

6 Perdagangan, Hotel 

dan Restoran 
17.614.583 21.444.371 26.111.708 30.783.046 30.058.017 

7 Pengangkutan dan 

Komunikasi 
551.760 773.758 843.319 968.148 1.421.143 

8 Keuangan, Real 

Estate dan Jasa 

Perusahan 

2.700.308 2.981.663 4.430.565 3.523.265 4.303.212 

9 Jasa-jasa 707.936 677.571 860.888 919.513 4.769.458 

10 Total Kredit 39.538.234 45.426.330 59.898.927 66.803.228 70.270.067 
Sumber : SEKI, 2011 
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Perkembangan penyaluran kredit di Jawa Tengah menurut bank yang 

menyalurkan berdasarkan data yang di keluarkan BI Jawa Tengah dalam  SEKD 

2010 penyaluran kredit dalam kurun 2006-2010 berfluktuatif. Kredit yang 

disalurkan > 50%, disalurkan melalui bank milik pemerintah (BUMN). Sisanya 

disalurkan oleh bank swasta nasional, kemudian BPR dan paling rendah di 

salurkan melalui bank asing dan campuran. 

 

Sumber : SEKI, 2011 

Gambar 4.2 Perkembangan Kredit Berdasarakan Kelompok Bank  di Jawa 

Tengah (Juta Rupiah) 

                   

4.1.3 Perkembangan Suku Bunga Kredit 

Suku bunga pinjaman dalam penelitian ini merupakan tingkat suku bunga 

pinjaman rata-rata yang ditetapkan Bank Indonesia. Pada periode penelitian ini 

yakni pada periode Januari 2006 hingga Desember 2010 ini tingkat suku bunga 

berkisar pada angka 13% - 16%. Bila dilihat seperti pada gambar 4.3 dibawah, 

tingkat suku pinjaman mengalami tren penurunan. Hal itu sesuai dengan 
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penurunan suku bunga acuan yaitu BI Rate yang menjadi acuan dari suku bunga 

simpanan maupun suku bunga kredit. Penurunan suku bunga acuan oleh otoritas 

moneter dalam hal ini BI bertujuan agar pemulihan perekonomian Indonesia 

pasca krisis dapat berjalan sehingga dampak dari krisis global ini tidak berlarut- 

larut sehingga mengganggu perekonomian masyarakat dan target pertumbuhan 

ekonomi pemerintah dapat terjaga. 

 

Sumber : SEKI 2007,2009 dan 2011 

Gambar 4.3 Perkembangan Suku bunga Kredit Perbankan 2006-2010 

 

4.1.4 Perkembangan Inflasi di Jawa Tengah 

Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi yang 

terjadi di Jawa Tengah bulanan (month to month) pada periode Januari 2006– 

Desember 2010. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah berfluktuatif tiap 

bulannya. Bahkan pada beberapa bulan terjadi deflasi, yakni bulan Maret dan 
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April 2006, April 2007, Desember 2008, Januari2009, April 2009, November 

2009 serta Maret dan Juni 2010. Inflasi tertinggi terjadi pada Juni 2008 yaitu 

sebesar 2,30 %. Ini merupakan inflasi bulanan (month to month) tertinggi selama 

periode 5 tahun terakhir 2006-2010 di Jawa Tengah. 

 

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Jateng 2007, 2008 dan 2011 

Gambar 4.4 Perkembangan Inflasi Bulanan di Jawa Tengah 2006-2010 

 

Laju inflasi Jawa Tengah secara  Y-O-Y dari tahun 2005-2010 mengalami 

naik turun. Laju inflasi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Inflasi tertinggi 

yakni terjadi pada tahun 2005 sebesar 15,97%, ini merupakan efek dari kenaikan 

harga BBM pada tahun 2005 yang hampir 2 kali lipat. Kenaikan harga BBM 

mendorong kenaikan harga bahan baku industri yang berdampak pada naiknya 

harga produk. Naiknya harga barang-barang memicu inflasi di masyarakat. Pada 

tahun 2006 dan 2007 angka inflasi turun dan cenderung stabil yakni di kisaran 

6%. Namun akibat adanya krisis global 2008, angka naik lagi menyentuh angka 
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9.55%. Inflasi tahun 2008 ini sebesar 9.55%,  meningkat cukup tinggi, daripada 

tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6.24% . Pada periode pasca krisis global, 

inflasi berada pada angka terendah dalam 5 tahun yakni hanya sebesar 3,32% di 

tahun 2009. Inflasi tahun 2009 mengalami penurunan tajam dari tahun 2008. Pada 

2010 inflasi cenderung ke level stabil di kisaran 6% yakni sebesar 6,88%.  

Indikator inflasi di Jawa Tengah dihitung berdasarkan inflasi yang terjadi di 

empat kota, yakni : kota Semarang, Tegal, Surakarta dan Purwokerto. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Jateng Inflasi tertinggi kota yang menjadi 

indikator inflasi Jawa Tengah pada tahun 2010 berada di kota Semarang yakni 

sebesar 7,11%, Tegal 6,73%, Surakarta 6,65% dan Purwokerto 6,04%.  

 

Tabel 4.3 

Perkembangan  Inflasi Empat Kota di Jawa tengah 

 

Tahun Jawa 

Tengah 

Purwokerto Surakarta Semarang  Tegal 

2005 15,97 14,54 13,88 16,46 18,39 

2006 6,49 8,45 6,18 6,08 7,73 

2007 6,24 6,15 3,28 6,75 8,99 

2008 9,55 12,06 6,96 10,34 8,52 

2009 3,32 2,83 2,63 3,19 5,83 

2010 6,88 6,04 6,65 7,11 6,73 

Sunber : BPS, 2011 

 

Menurut BPS Jateng, pada tahun 2010 inflasi di Jawa Tengah lebih 

didorong dari naiknya harga komoditas bahan makanan. Komoditas bahan 

makanan menjadi komoditas paling besar pembentuk inflasi dibanding dengan 
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komoditas lainnya. Naiknya harga bahan makanan menjadi sangat sensitif karena 

berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan primer).  

 

4.1.5 Perkembangan Nilai Tukar  

Perkembangan Nilai Tukar rupiah terhadap dolar Amerika selama periode 

Januari 2006-Desember 2010 relatif stabil di kisaran Rp 9.000- Rp. 10.000 per 

dolar. Namun pada peride akhir 2008 hingga awal 2009 terdepresiasi hingga level 

kisaran Rp11.000 per dolarnya. Hal ini merupakan dampak dari terjadinya krisis 

global yang menyebabkan banyaknya pelarian modal asing (capital outflow). 

Namun demikian kurs rupiah terhadap dolar amerika berangsur-angsur menguat 

pada akhir periode 2009 hingga 2010. Bahkan pada akhir 2010 kurs rupiah 

terhadap dolar Amerika menyentuh kisaran Rp. 9.000 per dolar Amerika.  

 

Sumber : SEKI 2007,2009 dan 2011 

Gambar 4.5 Perkembangan Nilai Tukar 2006-2010 
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4.2 Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil regresi menggunakan alat bantu program komputer 

Eviews 6.0. hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4  

Hasil Regresi 

 

Variabel Koefisien Standar Error T-Statistik Probabilitas 

C 17,35238 1,013906 17,11439 0,0000 

Bunga -0,126736 0,008691 -14,58280 0,0000 

Inflasi -0,013815 0,014555 -0,949158 0,3467 

Log(kurs) 0,273601 0,115752 2,363684 0,0217 

Dummy 0,346298 0,019479 17,77778 0,0000 

                                             R
2 

                = 0,965200 

                                             F-statistik     = 381,3640 
                                             DW statistik = 1,013820 
    Sumber : Olah data E-views 

 

Berdasarkan hasil regresi diatas, maka persamaan regresinya adalah sebagai 

berikut : 

Log(Kredit) = 17.35238 - 0.126736*Bunga - 0.013815*Inflasi 

+0.273601*Log(Kurs) + 0.346298*Dummy 

 

Dari persamaan di atas dapat diartikan jika semua variabel independen tidak 

mengalami perubahan atau tetap, maka permintaan kredit adalah 17,35%, ini 

merupakan permintaan kredit otonomos (permintaan kredit yang tetap diminta 

oleh masyarakat tanpa dipengaruhi perubahan variabel independen). Jika suku 

bunga meningkat 1% maka permintaan kredit akan turun sebesar 0,12%. Jika 

inflasi meningkat 1% maka permintaan kredit akan turun sebesar 0,01%. Jika nilai 

tukar mengalami penguatan 1% maka permintaan kredit akan naik sebesar 0,27%. 
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Sedangkan untuk variabel dummy krisis global berpengaruh positif terhadap 

permintaan kredit. 

 

4.2.1  Uji Statistik 

1. Uji  t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 

2007:81). Pengujian uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai T-hitung 

dengan t-tabel.  t-tabel diperoleh dari α ; df (n-k). n = jumlah observasi = 60, k = 

jumlah variabel independen termasuk konstanta = 5. Dan α = tingkat signifikansi 

= 5%. Jadi t-tabel dalam penelitian ini adalah (α 5% = 0,05 ; df(60-5 : 55) = 1,673. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji T 

 

Variabel T-statistik Probabilitas T tabel Kesimpulan 

Bunga -14,58280 0,0000 1,673 Signifikan pada α = 5% 

Inflasi -0,949158 0,3467 1,673 Tidak Signifikan pada α = 5% 

Kurs 2,363684 0,0217 1,673 Signifikan pada α = 5% 

Dummy 17,77778 0,0000 1,673 Signifikan pada α = 5% 

Sumber : Olah data E-views 

 

a) Uji t-statistik Variabel Suku Bunga Kredit (X1) 

Berdasarkan hasil regresi di atas untuk variabel suku bunga kredit 

diperoleh t-hitung sebesar -14,58280, sedang nilai t-tabel (df = 55, α = 

0,05) sebesar 1,673. Maka t-hitung (-14,58280) > t-tabel (1,673), sehingga 
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Ho ditolak dan Ha1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan 

kredit pada bank umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010. 

b) Uji  t-statistik Variabel Inflasi (X2) 

Berdasarkan  hasil regresi untuk variabel inflasi diperoleh t-hitung 

sebeasar -0,949158 sedangkan t-tabel (df = 55, α = 0,05) sebesar 1,673, 

maka t-hitung (-0,949158) <  t-tabel (1,673) sehingga Ho diterima dan Ha2 

ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh 

terhadap permintaan kredit pada bank umum di Jawa Tengah pada tahun 

2006-2010. 

c) Uji  t-statistik Variabel Nilai Tukar (X3) 

Berdasarkan  hasil regresi untuk variabel inflasi diperoleh t-hitung :      

-2,363684 sedangkan t-tabel (df = 55, α = 0,05) = 1,673, maka t-hitung             

(2,363684) > t-tabel  (1,673) sehingga menolak hipotesis Ho  dan Ha3 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap permintaan kredit pada bank umum di Jawa 

Tengah pada tahun 2006-2010. 

d) Uji  t-statistik Variabel Krisis Global 

Berdasarkan  hasil regresi untuk variabel krisis global diperoleh t-

hitung : 17,77778 sedangkan t-tabel (df = 55, α = 0,05) = 1,673, maka t-

hitung (17,77778) > t-tabel  (1,673) sehingga hipotesis yang menyatakan 

tidak ada pengaruh (Ho) ditolak  dan Ha4 diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan 



 

 

 

70 

terhadap permintaan kredit pada bank umum di Jawa Tengah pada tahun 

2006-2010. 

 

2. Uji F 

Uji F diguanakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji dilakukan dengan cara 

membandingkan antar F-hitung dengan F-tabel (α; k-1,n-k). Dimana α = 5% = 

0,05, n = jumlah observasi = 60 dan k = jumlah variabel independen termasuk 

konstanta = 5. F-tabel untuk df (4,55) dengan α = 0,05 adalah 2,54. 

Dari hasil regresi diketahui bahwa F-hitung = 381,3640  dan F-tabel = 

2,54, dengan demikian F-hitung (381,3640) > F-tabel (2,54). Maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan berarti bahwa variabel independen (suku 

bunga kredit, inflasi, nilai tukar dan variabel krisis global) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit pada bank umum di Jawa 

Tengah pada tahun 2006-2010. 

3. Koefisien Determinan (R
2
) 

R
2
 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel dependen 

yang dijelaskan oleh model. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai R
2
 = 

0,965200. Hal itu berarti bahwa permintaan kredit pada bank umum di Jawa 

Tengah dapat dijelaskan oleh variasi model dari bunga, inflasi, nilai tukar dan 

krisis global (dummy) sebesar 96,52 % dan sisanya 3,48 % dijelaskan variabel lain 

di luar model. 
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4.2.2  Uji Asumsi Klasik 

1. Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linier yang sempurna dan pasti di 

antara atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Pengujian 

terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan Uji Klien yaitu 

membandingkan R
2  

 majemuk dengan    R
2
 parsial. Jika R

2
 majemuk >  R

2
 parsial 

maka tidak terjadi multikolinieritas.  Sebaliknya, jika R
2
 majemuk <  R

2
 parsial 

maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Klien 

 

Variabel R
2
 parsial R

2
 majemuk Hasil 

Bunga dengan inflasi, 

kurs dan dummy 
0,424368 0,965200 

Bebas 

Multikolinieritas 

Inflasi dengan bunga kurs 

dan dummy 
0,191828 0,965200 

Bebas 

Multikolinieritas 

Kurs dengan bunga inflasi 

dan dummy 
0,328104 0,965200 

Bebas 

Multikolinieritas 

Dummy dengan bunga 

inflasi dan kurs  
0,511402 0,965200 

Bebas 

Multikolinieritas 

    Sumber : Olah data E-views 

Dari tabel di atas dapat diketahui jika R
2
 majemuk > R

2
 parsial (4 R

2
 

parsial), yakni 0,965200 >  0,424368, 0,191828, 0,328104, 0,511402. Sehingga 

berdasarkan metode klien ini dapat disimpulkan bahwa model bebas dari masalah 

multikolinieritas. 
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2. Heteroskedastisitas  

 Salah satu asumsi klasik yang menjadi bagian dalam prosedur uji di sini 

adalah uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah suatu penyimpangan 

asumsi OLS dalam bentuk varians gangguan estimasi yang dihasilkan oleh 

estimasi OLS bernilai konstan. 

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 

fasilitas uji white dalam program Eviews yaitu dengan White heteroskedasticity 

cross term. Pengambilan keputusan terdapat heteroskedastisitas atau tidak dalam 

hasil estimasi model maka harus ditentukan dahulu χ
2
- hitung dan nilai χ

2
-

tabelnya. Apabila χ
2
 hitung (nilai R

2
 dikalikan jumlah data) > χ

2
-tabel , maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa model empiris bebas 

dari masalah heteroskedastisitas ditolak. Sebaliknya jika χ
2
-hitung < χ

2
-tabel , 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa model empiris 

bebas dari masalah heteroskedastisitas diterima. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

F-statistic 1,566245 Prob. F(13,46) 0,1306 

Obs*R-squared 18,40942 Prob. Chi-Square(13) 0,1426 

Scaled explained SS 57,69376 Prob. Chi-Square(13) 0,0000 
Sumber : Olah data E-views 

 

Jika χ
2
-hitung < χ

2
-tabel maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas, Sebaliknya jika χ
2
-hitung > χ

2
-tabel maka dapat disimpulkan 

terjadi heteroskedastisitas cara lain adalah dengan membandingkan Prob. Chi-

Square dengan α 5%, jika  Prob. Chi-Square > α 5% maka tidak terjadi 
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heteroskedastisitas, dan jika Prob. Chi-Square < α 5% maka terjadi 

heteroskedastisitas. Dari Tabel di atas dapat diketahui χ
2
-hitung = 18.40942 dan χ

2
 

tabel α = 5% dengan df 13 = 22.36. Sedangkan untuk Prob. Chi-Square 0.1426  < 

0.05, maka dapat ditarik kesimpulan jika model terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

 

3. Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah keadaan di mana faktor-faktor pengganggu yang satu 

dengan yang lain saling berhubungan. Pengujian terhadap gejala autokorelasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier 

(LM). Pengambilan keputusan terdapat Autokorelasi atau tidak ditentukan χ
2
- 

hitung dan nilai χ
2
-tabelnya. Apabila χ

2
-hitung > χ

2
-tabel , maka Ho diterima dan 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa model empiris bebas 

dari masalah Autokorelasi ditolak. Sebaliknya jika χ
2
-hitung < χ

2
-tabel , maka Ho 

diterima dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa model 

empiris bebas dari masalah Autokorelasi diterima.  

Pengujian autokorelasi dengan metode LM diperlukan penentuan panjang 

lag-nya. Penentuan lag tersebut dengan melakukan metode trial and errors untuk 

memperoleh nilai absolut akike info criterion terkecil. 
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Tabel 4.8 

Hasil Metode Trial and Errors Akaike Schwars Criterion 

 

Lag Nilai Akaike Info Criterion Keterangan 

1 -3,195787 Terkena Autokorelasi 

2   -3,169600 Terkena Autokorelasi 

3 -3,136267 Terkena Autokorelasi 

4 -3,116035 Terkena Autokorelasi 

5 -3,091250 Terkena Autokorelasi 

6 -3,069344 Terkena Autokorelasi 

7 -3,036103 Terkena Autokorelasi 

8 -3,005321 Terkena Autokorelasi 

9 -2,977107 Bebas Autokorelasi 

10 -2,953879 Bebas Autokorelasi 

11 -2,922134 Bebas Autokorelasi 

12 -2,890048 Bebas Autokorelasi 

13 -2,856922 Bebas Autokorelasi 

14 -2,831031 Bebas Autokorelasi 

15 -2,797718 Bebas Autokorelasi 
Sumber : Olah data E-views 

Berdasarkan tabel 4.8 maka diperoleh nilai akaike info criterion terkecil dan 

bebas autokorelasi pada lag 9. Sehingga lag yang digunakan dalam uji 

autokorelasi dengan metode LM adalah lag 9.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

F-statistic 1,855157 Prob. F(9,46) 0,0835 

Obs*R-squared 15,97834 Prob. Chi-Square(9) 0,0673 
 Sumber : Olah data E-views 

 

Dari tabel hasil uji autokorelasi dengan metode LM diatas  nilai
 
χ

2
-hitung =  

15,97834 dan nilai χ
2
-tabel df 9 = 16,91. Dalam hal ini χ

2
-hitung  > χ

2
-tabel, dan 

probabilitas χ
2
-hitung (0,0673) lebih besar dari α = 5% (0,05) sehingga Ha ditolak 
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dan Ho diterima maka dapat disimpulkan bahwa  model terbebas dari masalah 

autokorelasi.  

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan analisis model regresi, maka model regresi untuk melihat 

kontribusi suku bunga, inflasi, nilai tukar dan krisis global (dummy) terhadap 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah.  

 

4.3.1 Suku Bunga Kredit 

Berdasarkan hasil pengujian, variabel suku bunga kredit berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan.  Artinya adalah jika 

suku bunga kredit mengalami kenaikan maka permintaan kredit perbankan pada 

Bank Umum di Jawa Tengah akan turun. Sebaliknya jika suku bunga kredit turun 

maka permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah akan 

meningkat.  

Pada hasil regresi permintaan kredit menunjukkan bahwa koefisien  suku 

bunga kredit sebesar -0,126736. Hal ini berarti bahwa jika suku bunga kredit naik 

sebesar 1% maka permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah 

turun sebesar 0,12%. Ini berarti sesuai dengan hipotesis awal jika suku bunga 

kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan 

pada bank umum di Jawa Tengah. Dengan ini menunjukkan bahwa tinggi atau 

rendahnya suku bunga kredit mempengaruhi masyarakat untuk mengajukan kredit 

pada perbankan. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

Rifai (2007) dan Yusuf (2009).  
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Jika diilustrasikan bahwa permintaan kredit sebagai produk atau barang 

yang diminta dan tingkat bunga kredit sebagai harga, maka dalam membahas 

permintaan suatu barang semakin rendah harga barang maka jumlah barang yang 

diminta akan semakin banyak. Sebaliknya semakin tinggi harga barang maka 

jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit atau berkurang. Miller dan 

Meiners (2000) dalam Hadi (2008) menambahkan bahwa kaidah permintaan 

dinyatakan sebagai berikut : 

- Pada harga tinggi, lebih sedikit barang yang diminta ketimbang pada 

harga rendah, asalkan hal-hal lain sama, atau dengan cara lain. 

- Pada harga rendah, lebih banyak barang yang diminta ketimbang pada 

harga tinggi asalkan hal-hal lain sama. 

Suku bunga sensitif terhadap permintaan kredit bagi masyarakat, terlebih 

bagi dunia usaha sebagai penggerak sektor riil. Bagi pengusaha tingkat suku 

bunga menjadi pertimbangan yang wajib untuk melakukan investasi atau suatu 

usaha. Bagi pengusaha tingkat suku bunga menggambarkan besarnya biaya yang 

harus dibayarkan atas pinjaman yang diambil. Jika keuntungan yang diterima 

pengusaha dari kegiatan ekonomi dengan menggunakan kredit lebih besar 

dibandingkan dengan kewajiban atas biaya yang harus dikeluarkan untuk 

membayar bunga atas pinjaman maka dunia usaha akan menambah jumlah 

pinjaman mereka. Sebaliknya ketika bunga tinggi maka kewajiban membayar 

bunga atas pinjaman  menjadi bertambah, hal ini dapat mengurangi pendapatan 

pengusaha. Dari hasil regresi didapat jika suku bunga berpengaruh signifikan, hal 
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ini menunjukkan suku bunga kredit menjadi pertimbangan penting bagi dunia 

usaha dalam pengajuan kredit terhadap perbankan di Jawa Tengah. 

 

4.3.2 Inflasi 

Berdasarkan hasil pengujian, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan kredit perbankan.  Artinya adalah jika inflasi mengalami 

kenaikan maka permintaan kredit perbankan pada Bank Umum di Jawa Tengah 

akan turun namun tidak begitu besar. Sebaliknya jika inflasi turun maka 

permintaan kredit perbankan pada Bank Umum di Jawa Tengah akan meningkat.  

Pada hasil regresi permintaan kredit menunjukkan bahwa koefisien  inflasi 

sebesar -0,013815  . Ini berarti bahwa jika inflasi naik 1% maka permintaan kredit 

di Jawa Tengah akan turun sebesar  0,013%. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 

awal  di mana inflasi naik maka permintaan kredit pada perbankan akan 

mengalami kenaikan. Hasil temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Cagan (1956) dalam Dornbush (2004:372) yang menyatakan 

peningkatan inflasi dapat menyebabkan pengurangan uang riil, sehingga terjadi 

perubahan kebiasaan-kebiasaan membayar dalam masyarakat.  

Dari empat variabel penelitian ini hanya variabel inflasi yang tidak 

signifikan. Artinya adalah bahwa dalam periode ini permintaan kredit di Jawa Ten 

gah pada tahun 2006-2010 lebih dipengaruhi oleh turunnya suku bunga kredit 

serta kondisi perekonomian. Inflasi di Jawa Tengah lebih didorong inflasi dari 

komoditas harga makanan yang disebabkan kenaikan harga BBM ditambah lagi 

dengan adanya krisis global. Adanya kenaikan harga BBM serta krisis global 
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mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami penurunan. 

Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi sebesar 5% meningkat menjadi 5,32% 

pada 2006 dan 5,97% pada 2007. Terjadinya krisis global dan juga adanya 

kenaikan harga BBM tahun 2008 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami 

penurunan menjadi 5,33% pada 2008 dan 5,20% pada 2009.  Ini berdampak pada 

perekonomian sektor riil terganggu yang mengakibatkan pendapatan riil 

masyarakat turun. Turunnya pendapatan masyarakat berakibat pada lemahnya 

daya beli masyarakat. Di samping itu pihak perbankan juga lebih berhati-hati dan 

selektif dalam menyalurkan kredit agar resiko kegagalan kredit dapat 

diminimalisir agar tidak mengganggu kesehatan bank itu sendiri. Agar 

perekonomian bergairah kembali sebagai recovery pasca krisis, pemerintah dalam 

hal ini bank sentral mengambil kebijakan dengan menurunkan  BI Rate dari 

9,25% tahun 2008 menjadi 6,5% pada tahun 2009. Itu dimaksudkan agar suku 

bunga kredit dapat turun sehingga dunia usaha dapat mengakses kredit dengan 

bunga rendah tersebut. Dengan bergeraknya dunia usaha diharapkan dapat 

mendorong perekonomian masyarakat sehingga dapat tumbuh lagi. 

 

4.3.3 Nilai Tukar  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai tukar berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa 

Tengah.  Hal ini berarti jika nilai tukar terdepresiasi atau melemah terhadap US$ 

maka permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah akan 

meningkat. Sebaliknya jika nilai tukar terapresiasi atau menguat terhadap US$ 

maka permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah akan turun. 
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Ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Hasil regresi menyebutkan nilai 

koefisien variabel nilai tukar 0,273601. Artinya adalah jika nilai tukar 

terdepresiasi sebesar 1% maka permintaan kredit perbankan di Jawa Tengah akan 

meningkat 0,27%, sebaliknya jika kurs terdapresiasi sebesar 1% maka permintaan 

kredit perbankan di Jawa Tengah akan turun 0,27%. Hasil temuan ini sejalan 

dengan hasil penelitian Harmanta dan Ekananda (2005) yang menyatakan bahwa 

nilai tukar rupiah terhadap US$ berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit perbankan. Hal ini menyatakan bahwa menguatnya nilai tukar 

rupiah terhadap dollar amerika maka permintaan kredit akan meningkat. 

Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika pada Januari 2006-

Desember 2010 secara keseluruhan stabil. Hanya pada periode terjadinya krisis 

global terdepresiasi hingga ke level Rp 11.000 per dolar. Namun pada akhir 2009 

hingga 2010 nilai tukar rupiah cenderung mengalami apresiasi di kisaran Rp. 

9.000 per dolar. 

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berpengaruh terhadap 

permintan kredit di Jawa Tengah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika menyebabkan naiknya harga-harga komoditas baik itu barang impor 

maupun barang ekspor. Barang ekspor juga mengalami kenaikan sebab bahan 

baku barang tersebut juga ada yang berasal dari barang impor sehingga 

menyebabkan biaya produksi barang lokal meningkat. Naiknya biaya produksi 

mendorong harga barang lokal baik untuk pasar domestik maupun ekspor juga 

mengalami kenaikan. Naiknya harga bisa berakibat pada menurunnya permintaan 

barang, ini bisa menurunkan pendapatan pengusaha. Dalam kondisi ini pengusaha 
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lebih memilih untuk mengurangi kredit agar keuntungan yang didapat akan 

berkurang akibat harus membayar kredit beserta bunga karena pendapatan sedang 

turun.  

 

4.3.4 Krisis Global  

Kondisi krisis berarti keadaan sedang tidak stabil atau normal. Berdasarkan 

hasil pengujian diperoleh bahwa krisis global (dummy) berpengaruh positif 

terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah. Hal ini 

sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Adanya krisis global ini menyebabkan 

permintaan kredit perbankan pasca krisis meningkat. 

Pada kondisi krisis, indikator makro seperti nilai tukar Rp terhadap US$ 

cenderung melemah, dan inflasi meningkat. Hal ini dapat berdampak pada 

melambatnya pertumbuhan ekonomi. Krisis dapat menyebabkan gairah usaha 

menurun. Maka dari itu perekonomian sektor riil harus segera digerakkan agar 

dampak dari krisis tidak berlanjut dan berlangsung lama. Penyaluran kredit 

menjadi menjadi penting, mengingat sebagian besar pembiayaan pembangunan 

khususnya di sebagian besar negara berkembang kredit merupakan sumber 

pembiayaaan utama. Pada situasi krisis, otoritas moneter dalam hal ini bank 

sentral cenderung untuk menurunkan suku bunga acuan BI Rate agar suku bunga 

kredit dapat turun sehingga menarik masyarakat untuk mengajukan kredit, dengan 

harapan untuk mempercepat masa recovery pasca krisis. Dengan demikian 

perekonomian sektor riil dapat bergerak dan tumbuh. Adanya krisis maka 
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permintaan kredit perbankan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil temuan penelitian sebelumnya Rifai (2007) dan Miraza (2010). 

Dari uji regresi menyatakan bahwa krisis global berpengaruh positif 

terhadap permintaan kredit. Bagi Jawa Tengah sendiri krisis global ini 

menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi turun. Di mana pada tahun sebelum 

krisis angka pertumbuhan ekonomi dalam tren meningkat. Pada periode sebelum 

krisis yakni tahun 2007 angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sebesar 

5,97% hampir menyentuh angka 6%. Namun pasca terjadinya krisis global ini 

angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah  turun menjadi 5,33%. Angka inflasi 

sebelum krisis stabil di kisaran 6%. Angka inflasi pada periode krisis meningkat 

menjadi 9,54% pada 2008 dan turun drastis menjadi 3,32% tahun 2009. Situasi 

seperti ini menggambarkan jika perekonomian Jawa Tengah mengalami 

penurunan. Dalam kondisi seperti ini, peran kredit sangat diharapkan untuk 

menggerakkan ekonomi yang sedang menurun akibat krisis global. Adanya kredit 

ini diharapkan mampu membantu masyarakat. Bagi kalangan dunia usaha kredit 

dapat menjadi suntikan modal agar usaha mereka dapat tumbuh  dan berkembang 

lagi. Bagi masyarakat umum kredit sangat berarti sebab pendapatan masyarakat 

cenderung turun dan daya beli masyarakat rendah pada saat krisis.    
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1     Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan determinan yang 

mempengaruhi permintaan kredit perbankan  pada bank umum di Jawa Tengah 

pada tahun 2006-2010, dapat diambil simpulan sebagai berikut :  

1. Hasil pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh suku bunga 

kredit terhadap permintaan kredit dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 (α = 5%). 

2. Hasil pengujian mengenai pengaruh inflasi terhadap permintaan kredit 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel inflasi tidak berpengaruh 

terhadap permintaan kredit pada bank umum di Jawa Tengah tahun 2006-

2010. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 

0,05 (α = 5%).  

3. Variabel nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap permintaan kredit dan sesuai hipotesis. Hal ini ditunjukkan 

dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (α = 5%). Artinya 

adalah kurs berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank 

umum di Jawa Tengah pada tahun 2006-2010.  
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4. Berdasarkan pembahasan atas pengujian hipotesis mengenai pengaruh 

krisis global  terhadap permintaan kredit dapat disimpulkan bahwa secara 

parsial variabel krisis global berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 (α = 5%).  

5. Secara simultan variabel suku bunga kredit, inflasi, nilai tukar dan krisis 

global berpengaruh terhadap permintaan kredit pada bank Umum di Jawa 

Tengah pada  tahun 2006-2010.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Penyaluran kredit perbankan perlu ditingkatkan, mengingat kredit 

mempunyai pengaruh terhadap perekonomian agar pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Tengah dapat meningkat serta menunjang pembangunan daerah 

maupun nasional. 

2. Perlunya meningkatkan aspek kehati-hatian oleh masyarakat dan 

perbankan dalam permintaan dan penyaluran kredit dari adanya faktor 

eksternal seperti variabel krisis global. Berdasarkan hasil analisis dalam 

penelitian ini variabel dummy krisis global mempunyai pengaruh terhadap 

kredit.   
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Lampiran 1. Data variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan kredit 

di Jawa Tengah tahun 2006-2010 

Tahun Bulan Permintaan Kredit 

(Juta Rp) 

Bunga 

(%) 

Inflasi 

(%) 

Nilai Tukar 

( Rp) 

Dummy 

2006 Januari 47.613.189 16,40 1,78 9.395 0 

  Februari  48.050.595 16,50 0,48 9.230 0 

  Maret  48.640.471 16,59 -0,13 9.075 0 

  April  49.465.965 16,61 -0,09 8.775 0 

  Mei  50.295.477 16,64 0,57 9.220 0 

  Juni 51.068.869 16,64 0,42 9.300 0 

  Juli  51.718.823 16,64 0,33 9.070 0 

  Agustus  52.222.636 16,58 0,41 9.100 0 

  September 53.306.900 16,45 0,58 9.235 0 

  Oktober  54.092.105 16,34 0,84 9.110 0 

  November  54.626.318 16,17 0,15 9.165 0 

  Desember  55.601.032 15,92 1,00 9.020 0 

2007 Januari  56.339.431 15,80 0,52 9.090 0 

  Februari 57.483.873 15,64 1,37 9.160 0 

  Maret  58.678.629 15,47 0,14 9.118 0 

  April  59.491.832 15,31 -0,28 9.083 0 

  Mei 59.914.805 15,10 0,40 8.828 0 

  Juni 60.932.936 14,93 0,39 9.054 0 

  Juli  61.889.123 14,74 0,54 9.186 0 

  Agustus  64.386.463 14,70 0,65 9.410 0 

  September  65.992.994 14,41 0,70 9.137 0 

  Oktober  65.869.713 14,26 0,90 9.103 0 

  November 67.113.563 14,25 0,05 9.376 0 

  Desember  69.247.106 14,05 0,70 9.419 0 

2008 Januari  67.802.030 13,95 1,33 9.291 0 

  Februari  69.687.918 13,88 1,17 9.051 0 

  Maret  72.362.385 13,76 1,14 9.217 0 

  April  74.012.994 13,71 0,35 9.234 0 

  Mei 75.682.882 13,65 1,21 9.318 0 

  Juni  79.550.121 13,74 2,30 9.225 0 

  Juli  80.789.905 13,83 1,45 9.118 1 

  Agustus  83.571.648 14,02 0,40 9.153 1 

  September  87.090.027 14,37 0,74 9.378 1 

  Oktober  88.939.107 14.87 0.60 10.995 1 

  November  90.477.269 15.22 0.07 10.151 1 

  Desember  90.729.983 15.34 -0.04 10.950 1 
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Tahun Bulan Permintaan Kredit 

(Juta Rp) 

Bunga 

(%) 

Inflasi 

(%) 

Kurs 

( Rp) 

Dummy 

2009 Januari  88.858.695 15.35 -0.11 11.355 1 

  Februari  89.893.534 15.28 0.37 11.980 1 

  Maret  91.111.998 15.17 0.51 11.575 1 

  April  90.105.615 15.12 -0.11 11.713 1 

  Mei  90.325.372 15.06 0.18 10.340 1 

  Juni  92.862.145 14.98 0.19 10.225 1 

  Juli 93.175.771 14.90 0.36 99.20 1 

  Agustus  95.750.943 14.80 0.36 10.060 1 

  September  97.402.631 14.68 1.14 9.681 1 

  Oktober  98.951.523 14.58 0.30 9.545 1 

  November  100.115.877 14.49 -0.21 9.480 1 

  Desember  101.817.511 14.35 0.30 9.400 1 

2010 Januari 99.492.408 14.44 0.74 9.365 1 

  Februari  99.113.642 14.42 0.40 9.335 1 

  Maret  98.796.455 13.89 -0.23 9.115 1 

  April  100.628.008 13.79 0.27 9.012 1 

  Mei  102.533.960 13.69 -0.02 9.180 1 

  Juni  105.627.354 13.62 0.98 9.083 1 

  Juli  103.480.032 13.58 1.51 8.952 1 

  Agustus  105.452.296 13.47 0.46 9.041 1 

  September 112.527.864 13.39 0.87 8.924 1 

  Oktober  112.887.833 13.35 0.06 8.928 1 

  November 108.234.065 13.28 0.60 9.013 1 

  Desember  110.624.324 13.21 0.95 8.991 1 
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Lampiran 2. Hasil Regresi 

 

Dependent Variable: LOG(KREDIT)  

Method: Least Squares   

Date: 06/24/11   Time: 11:57   

Sample: 2006M01 2010M12   

Included observations: 60   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 17.35238 1.013906 17.11439 0.0000 

BUNGA -0.126736 0.008691 -14.58280 0.0000 

INFLASI -0.013815 0.014555 -0.949158 0.3467 

LOG(KURS) 0.273601 0.115752 2.363684 0.0217 

DUMMY 0.346298 0.019479 17.77778 0.0000 
     
     

R-squared 0.965200     Mean dependent var 18.14401 

Adjusted R-squared 0.962669     S.D. dependent var 0.272935 

S.E. of regression 0.052734     Akaike info criterion -2.967444 

Sum squared resid 0.152950     Schwarz criterion -2.792915 

Log likelihood 94.02332     Hannan-Quinn criter. -2.899176 

F-statistic 381.3640     Durbin-Watson stat 1.013820 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Lampiran 3. Hasil Uji Klien 

Dependent Variable: BUNGA   

Method: Least Squares   

Date: 06/23/11   Time: 16:03   

Sample: 2006M01 2010M12   

Included observations: 60   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -30.33260 15.05373 -2.014956 0.0487 

INFLASI -0.590332 0.209442 -2.818593 0.0067 

LOG(KURS) 5.044174 1.647230 3.062215 0.0034 

DUMMY -1.393494 0.234592 -5.940075 0.0000 
     
     

R-squared 0.424368     Mean dependent var 14.82283 

Adjusted R-squared 0.393530     S.D. dependent var 1.041201 

S.E. of regression 0.810847     Akaike info criterion 2.482866 

Sum squared resid 36.81849     Schwarz criterion 2.622489 

Log likelihood -70.48598     Hannan-Quinn criter. 2.537480 

F-statistic 13.76144     Durbin-Watson stat 0.274031 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

 

Dependent Variable: INFLASI   

Method: Least Squares   
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Date: 06/23/11   Time: 16:03   

Sample: 2006M01 2010M12   

Included observations: 60   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 5.222211 9.282259 0.562601 0.5760 

BUNGA -0.210458 0.074668 -2.818593 0.0067 

LOG(KURS) -0.146812 1.062512 -0.138175 0.8906 

DUMMY -0.416929 0.169935 -2.453463 0.0173 
     
     

R-squared 0.191828     Mean dependent var 0.550167 

Adjusted R-squared 0.148533     S.D. dependent var 0.524674 

S.E. of regression 0.484143     Akaike info criterion 1.451468 

Sum squared resid 13.12609     Schwarz criterion 1.591090 

Log likelihood -39.54403     Hannan-Quinn criter. 1.506082 

F-statistic 4.430724     Durbin-Watson stat 1.517715 

Prob(F-statistic) 0.007279    
     
     

 
 
 
 
 

Dependent Variable: LOG(KURS)  

Method: Least Squares   

Date: 06/23/11   Time: 16:04   

Sample: 2006M01 2010M12   

Included observations: 60   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 8.689824 0.147135 59.06028 0.0000 

BUNGA 0.028435 0.009286 3.062215 0.0034 

INFLASI -0.002321 0.016801 -0.138175 0.8906 

DUMMY 0.088951 0.019090 4.659634 0.0000 
     
     

R-squared 0.328104     Mean dependent var 9.154512 

Adjusted R-squared 0.292110     S.D. dependent var 0.072358 

S.E. of regression 0.060880     Akaike info criterion -2.695498 

Sum squared resid 0.207554     Schwarz criterion -2.555875 

Log likelihood 84.86493     Hannan-Quinn criter. -2.640884 

F-statistic 9.115417     Durbin-Watson stat 0.391889 

Prob(F-statistic) 0.000052    
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Dependent Variable: DUMMY   

Method: Least Squares   

Date: 06/23/11   Time: 16:05   

Sample: 2006M01 2010M12   

Included observations: 60   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -24.01431 6.171035 -3.891455 0.0003 

BUNGA -0.277384 0.046697 -5.940075 0.0000 

INFLASI -0.232793 0.094883 -2.453463 0.0173 

LOG(KURS) 3.140965 0.674080 4.659634 0.0000 
     
     

R-squared 0.511402     Mean dependent var 0.500000 

Adjusted R-squared 0.485227     S.D. dependent var 0.504219 

S.E. of regression 0.361766     Akaike info criterion 0.868701 

Sum squared resid 7.328970     Schwarz criterion 1.008324 

Log likelihood -22.06102     Hannan-Quinn criter. 0.923315 

F-statistic 19.53789     Durbin-Watson stat 0.342267 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 4. Uji Heteroskedastisistas 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 1.566245     Prob. F(13,46) 0.1306 

Obs*R-squared 18.40942     Prob. Chi-Square(13) 0.1426 

Scaled explained SS 57.69376     Prob. Chi-Square(13) 0.0000 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/03/11   Time: 21:12   

Sample: 2006M01 2010M12   

Included observations: 60   

Collinear test regressors dropped from specification 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 28.87641 28.89289 0.999430 0.3228 

BUNGA 0.495212 0.506014 0.978653 0.3329 

BUNGA^2 -0.000741 0.001823 -0.406646 0.6862 

BUNGA*INFLASI -6.41E-05 0.002678 -0.023943 0.9810 

BUNGA*(LOG(KURS)) -0.051717 0.055912 -0.924968 0.3598 

BUNGA*DUMMY 0.006185 0.008579 0.720865 0.4746 

INFLASI 0.244281 0.415376 0.588096 0.5593 

INFLASI^2 0.004221 0.002698 1.564844 0.1245 

INFLASI*(LOG(KURS)) -0.027096 0.046824 -0.578668 0.5656 

INFLASI*DUMMY 0.006866 0.005675 1.209740 0.2326 

LOG(KURS) -7.207435 6.447135 -1.117928 0.2694 

(LOG(KURS))^2 0.440877 0.365866 1.205023 0.2344 

(LOG(KURS))*DUMMY -0.206408 0.151485 -1.362565 0.1797 

DUMMY 1.800525 1.334487 1.349226 0.1839 
     
     

R-squared 0.306824     Mean dependent var 0.002549 

Adjusted R-squared 0.110926     S.D. dependent var 0.007021 

S.E. of regression 0.006620     Akaike info criterion -6.996446 

Sum squared resid 0.002016     Schwarz criterion -6.507766 

Log likelihood 223.8934     Hannan-Quinn criter. -6.805296 

F-statistic 1.566245     Durbin-Watson stat 1.076007 

Prob(F-statistic) 0.130647    
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Lampiran 5. Uji  Autokorelasi Metode LM Test 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 1.855157     Prob. F(9,46) 0.0835 

Obs*R-squared 15.97834     Prob. Chi-Square(9) 0.0673 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 08/18/11   Time: 10:30   

Sample: 2006M01 2010M12   

Included observations: 60   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -1.031452 1.525235 -0.676258 0.5023 

BUNGA -0.000931 0.008288 -0.112379 0.9110 

INFLASI -0.003563 0.014081 -0.253045 0.8014 

LOG(KURS) 0.115151 0.168882 0.681843 0.4988 

DUMMY -0.012719 0.020382 -0.624020 0.5357 

RESID(-1) 0.526999 0.147695 3.568146 0.0009 

RESID(-2) -0.066845 0.168859 -0.395861 0.6940 

RESID(-3) 0.085984 0.178464 0.481801 0.6322 

RESID(-4) -0.152084 0.167753 -0.906594 0.3693 

RESID(-5) 0.087566 0.181010 0.483765 0.6308 

RESID(-6) 0.138360 0.175184 0.789800 0.4337 

RESID(-7) -0.018415 0.181538 -0.101438 0.9196 

RESID(-8) 0.020524 0.171771 0.119484 0.9054 

RESID(-9) 0.076282 0.156993 0.485893 0.6293 
     
     

R-squared 0.266306     Mean dependent var -2.59E-15 

Adjusted R-squared 0.058957     S.D. dependent var 0.050915 

S.E. of regression 0.049392     Akaike info criterion -2.977107 

Sum squared resid 0.112219     Schwarz criterion -2.488426 

Log likelihood 103.3132     Hannan-Quinn criter. -2.785957 

F-statistic 1.284339     Durbin-Watson stat 1.929212 

Prob(F-statistic) 0.256648    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 


