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ABSTRAKSI 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN 

KREDIT PERBANKAN PADA BANK UMUM DI JAWA TENGAH 

TAHUN 1993-2008 

Puji Purwanti 

F0106064 

 

Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah 

tahun 1993-2008” bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto, Suku Bunga riil kredit, Inflasi  dan variabel 

dummy krisis ekonomi terhadap Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank 

Umum di Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Regresi loglinier berganda yang bertujuan untuk mengetahui 

pengggaruh satu variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel 

independen. Data yang digunakan adalah data Sekunder yang bersumber 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), data tersebut mencakup data permintaan 

kredit bank umum, PDRB, suku bunga riil dan inflasi. Pengujian statistik 

meliputi uji t, uji F dan R
2
 (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik 

yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.   

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk Domestik regional 

Bruto mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Permintaan 

kredit perbankan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 pada derajat 

keyakinan 5%. Variabel suku bunga kredit berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap variabel permintaan kredit, hal ini ditunjukkan dengan 

nilai probabilitasnya sebesar  0.0244 pada derajat keyakinan 5%. 

Sedangkan untuk variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Permintaan Kredit Perbankan dengan nilai probabilitasnya 

sebesar 0.0176 pada derajat keyakinan 5%. Secara bersama-sama variabel 
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pengaruh Produk Domestik regional Bruto, Suku Bunga, Inflasi dan 

variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh signifikan  terhadap 

Permintaan Kredit perbankan Pada Bank Umum di Propinsi Jawa  Tengah. 

Untuk pengujian terhadap uji asumsi klasik tidak terdapat 

multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sehingga 

mengharapkan kepada peneliti lain yang sejenis untuk melengkapi baik 

dengan menambah variabel atau data-data yang digunakan sehingga dapat 

memberikan hasil yang lebih baik. 
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ABSTRACT 

 

FACTORS AFFECTING DEMAND CREDIT BANKING ON BANKS IN 

CENTRAL JAVA YEAR 1993-2008 

Puji Purwanti 

F0106064 

 

This research entitled "Factors Affecting Demand Bank Credit of 

Commercial Banks in Central Java Province in 1993-2008" aims to analyze the 

influence of Gross Regional Domestic Product, Real Interest Rates on credit, 

inflation and the economic crisis dummy variable on Demand Credit Banking On 

Banks common in Central Java. The analytical method used in this research is 

aimed at multiple loglinear regression to determine affect one dependent variable 

to more than one independent variable. The data used are secondary data obtained 

from the Central Statistics Agency (BPS), the data includes the data banks of 

credit demand, GDP, real interest rates and inflation. The test statistics include the 

t test, F and R2 (determination coefficient) and the classical assumption of 

multicollinearity , heteroscedasticity, and autocorrelation.  

Results of data analysis showed that the regional Gross Domestic Product 

has a positive and significant impact on demand for bank credit with a probability 

value of 0.0000 at 5% degree of confidence. The variable lending rates are 

negative and significant impact on credit demand variables, this is indicated by the 

value of the probability of 0.0244 at 5% degree of confidence. Whereas for 

variable inflation has positive and significant effect Banking Credit Requests 

probability value of 0.0176 at 5% degree of confidence. Variables jointly 

influence regional Gross Domestic Product, Interest Rate, Inflation and the 

economic crisis dummy variables significantly influence the demand for bank 

loans at commercial banks in Central Java Province. To test the classical 
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assumption that there is no multicollinearity , heteroscedasticity  and 

autocorrelation. Therefore expect that similar to other researchers to complete 

both by adding variables or data that is used in order to deliver better results. 

Keyword : rate of interest, inflation, amount of income and demand of 

credit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan program pembangunan nasional selama ini tetap 

bertumpu pada Trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan 

hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta stabilitas nasional 

yang sehat dan dinamis. Untuk itu Bank Indonesia sebagai otoritas 

moneter berperan aktif dalam mendukung terciptanya iklim berusaha  yang 

kondusif terhadap peningkatan investasi, melalui pengendalian laju inflasi,  

nilai tukar rupiah yang realistis, kondisi neraca pembayaran yang mantap 

serta berupaya mempengaruhi perkembangan suku bunga dalam batas-

batas yang wajar agar mendorong kegiatan investasi yang efisien.  

Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya 

pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan 

prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah perbankan 

mempunyai peran yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya,  

perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana dalam 

masyarakat sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak.   

Dalam sistem perekonomian sekarang ini, perbankan memang 

bukan merupakan satu-satunya sumber permodalan utama bagi investasi 
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nasional. Tetapi bagi Indonesia perbankan merupakan sumber permodalan 

utama dan peranan itu masih relatif besar dan diandalkan dibandingkan 

dengan pasar modal dan sumber-sumber permodalan lainnya. Bagi bank 

umum, kredit merupakan sumber utama penghasilan, sekaligus sumber 

resiko operasi bisnis terbesar. Sebagian dana operasional bank diputarkan  

dalam kredit, maka kredit akan mempunyai suatu kedudukan yang 

istimewa  (Sutoyo, 1995). Dan dapat dianggap“Kredit” sebagai salah satu 

sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha dan dapat 

diibaratkan sebagai darah bagi makhluk hidup.   

Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber utama 

pembiayaan investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran 

kredit perbankan. Dengan demikian wajar apabila melambatnya 

penyaluran kredit perbankan di Indonesia setelah krisis 1997 dituding 

sebagai salah satu penyebab lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia 

dibandingkan  negara Asia lainnya yang terkena krisis (Korea Selatan dan 

Thailand). Meskipun kondisi makroekonomi dalam beberapa tahun 

terakhir relatif membaik, tercermin dari terkendalinya laju inflasi,  

stabilnya nilai tukar, dan turunnya suku bunga, namun kredit yang 

disalurkan perbankan belum cukup menjadi mesin pendorong 

pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level sebelum krisis,  yang 

berarti bahwa fungsi intermediasi perbankan masih belum pulih atau 

terjadi disintermediasi perbankan. Laporan Bank Indonesia menunjukkan 

bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi   perbankan antara lain 
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disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan 

belum mampunya sektor riil menyerap kredit. Sementara itu, konsolidasi 

internal perbankan seperti penerapan good corporate governance dan 

pengelolaan risiko yang baik masih merupakan proses yang dilaksanakan 

oleh perbankan. Semua hal tersebut sangat dicermati oleh perbankan 

karena pengaruhnya pada kecukupan modal perbankan atau CAR ( Capital 

Adequacy Ratio). Di sisi lain, dalam kondisi resesi ekonomi setelah krisis, 

penurunan kredit perbankan dapat juga terjadi karena melemahnya 

permintaan kredit dari sektor swasta akibat rendahnya prospek investasi 

dan belum pulihnya kondisi keuangan perusahaan.  

Pada dasarnya kredit hanya satu macam saja bila dilihat dari 

pengertian yang terkandung didalamnya. Akan tetapi untuk 

memperbedakannya kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang 

ada dalam pengertian kredit, maka diadakanlah pembedaan-pembedaan 

kredit yang dapat kita bagi berdasarkan: jenis penggunaan, keperluan 

kredit, jangka waktu kredit, cara pemakaian, dan jaminan. Berdasarkan 

jenis penggunaannya kredit terbagi dalam beberapa macam (kredit 

investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi). Kredit investasi 

diberikan oleh bank dengan tujuan membantu para  investor untuk 

mendanai pembangunan proyek baru atau perluasan proyek yang sudah 

ada. Sedangkan kredit modal kerja diberikan oleh bank kepada debiturnya 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Sementara itu kredit 

konsumsi dipergunakan untuk membiayai operasi bisnis, debitur 
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perorangan menarik kredit untuk membiyai kebutuhan barang dan jasa 

konsumtif. Bagi bank umum bila sukses dalam kegiatan bisnis kredit ini 

maka akan berhasil pula operasi bisnis mereka. Sebaliknya, bila mereka 

terjerat dalam banyak kredit bermasalah dan atau macet (baik jumlah 

debitur maupun nilai pinjaman), mereka akan menghadapi kesulitan besar. 

Seperti yang telah kita ketahui bahwa tejadinya krisis moneter 

menyebabkan makin banyaknya kredit bermasalah yang pada akhirnya 

mengakibatkan kehancuran pada Perbankan oleh karena itu kepercayaan 

masyarakat pada perbankan drastis mengalami penurunan. 

 

Tabel 1.1 
Posisi Kredit pada Bank Umum di Jawa Tengah 2003-2008 

 
Tahun Kredit(p injaman) yang 

diberikan Bank Umum 
(juta rupiah) 

Pertumbuhan (%) 

2003 27.190.000 - 

2004 34.765.000 25.57 

2005 44.818.000 25.04 

2006 50.275.000 11.15 

2007 60.531.000 20.13 

2008 79.237.000 31.02 

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, Bank Indonesia 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan kredit 

perbankan pada masyarakat di Propinsi Jawa Tengah cenderung 

mengalami kenaikan dari tahun ke tahun khususnya pada lima tahun 
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terakhir. Misalnya Tahun 2003 besarnya permintaan kredit adalah Rp 

27.190 milyar, kemudian naik menjadi Rp 34.765 Milyar pada tahun 2004. 

Tahun 2005 dan 2006 juga mengalami kenaikan menjadi Rp 44.818 milyar 

dan Rp 50.275 milyar. Kenaikan juga terus terjadi sampai 2008 hingga 

mencapai Rp 79.237 milyar. 

Tabel 1.2 

Perkembangan PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan 
2000 tahun 2003-2008 

Tahun  PDRB harga konstan 
2000 (juta) 

Laju pertumbuhan 
ekonomi (%) 

2003 129.166.462,5 4,98 

2004 135.789.872,3 5,13 

2005 143.051.213,9 5,35 

2006 150,682,654.75 5,33 

2007 159,110,253.77 5,59 

2008 167,790,369.85 5,45 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Kegiatan perekonomian di Propinsi Jawa Tengah tidah hanya 

berkonsentrasi pada sektor dominan, melainkan saling mendukung antar 

sektor. Pada kenyataannya memang sektor pertanian dan sektor industri 

yang menjadi primadona dan pendukung utama dalam perekonomian di 

Propinsi Jawa Tengah. Masing-masing sektor memberikan kontribusi yang 

sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian dan 

memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi 
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di Jawa Tengah. Bila dilihat melalui angka PDRB atas dasar harga konstan 

selalu mengalami peningkatan.   

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa PDRB Jawa Tengah mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 besarnya PDRB adalah 

Rp 129.166.462,5 juta dan mengalami kenaikan pada tahun 2004 menjadi 

Rp. 135.789.872,3. Dan pertumbuhan ekonominya juga mengalami 

kenaikan menjadi 5,13% dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya 4,98%. 

Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 2008 menjadi Rp. 

167.790.369,85 juta dengan pertumbuhan 5,45%. Meskipun hampir semua 

sektor mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan kenaikan tersebut 

belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. 

Penyebabnya adalah sektor-sektor yang mempunyai  andil besar dalam 

pembentukan PDRB masih mengalami kenaikan yang relatif kecil.  

 Dengan adanya pemasalahan ini maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang permintaan kredit perbankan dan fakor-

faktor yang mempengaruhinya di Propinsi Jawa Tengah dengan Judul  

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan 

Pada Bank Umum di Propinsi Jawa Tengah Periode 1993-2008”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap 

permintaan kredit perbankan pada Bank Umum di provinsi Jawa 

Tengah ?. 

2. Bagaimana pengaruh suku bunga riil kredit terhadap permintaan 

kredit perbankan pada Bank Umum di provinsi Jawa Tengah ?. 

3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap permintaan kredit 

perbankan pada Bank Umum di provinsi Jawa Tengah ?. 

4. Bagaimana pengaruh krisis ekonomi terhadap permintaan kredit 

pada Bank Umum di provinsi Jawa Tengah?. 

5. Apakah PDRB riil, suku bunga riil kredit dan inflasi serta variabel 

dummy krisis ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa 

Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk:     

1. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah.  

2. Menganalisis pengaruh  suku bunga riil kredit  terhadap 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah.  

3.  Menganalisis pengaruh dari tingkat laju inflasi terhadap 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Jawa Tengah. 
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4. Menganalisis pengaruh krisis ekonomi terhadap permintaan kredit 

perbankan bank umum di Jawa Tengah. 

5. Menganalisis secara bersama-sama pengaruh PDRB riil, suku 

bunga riil kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi 

terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi 

Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Peneliti, sebagai latihan untuk mengembangkan pengetahuan dan 

menambah wawasan tentang perbankan.  

2. Instansi Terkait, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan di bidang perbankan. 

3. Pihak Lain, sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang 

membutuhkan untuk penelitian sejenis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Definisi 
 
1. Bank Umum 

Bank Umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan /atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara 

garis besar kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Bank Umum 

adalah : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito, tabungan, dan /atau bentuk lainya yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

b. Menyalurkan dana, memberikan kredit dan memnerbitkan surat 

pengakuan utang. 

c. Kegiatan lain-lain. 

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank 

Umum, terdapat juga kegiatan yang merupakan larangan bagi bank 

umum sbb: 

a. Melakukan penyertaan modal kecuali pada bank atau 

perusahaan lain di bidang keuangan serta kecuali penyertaan 
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modal sementara untuk mengatasi kegagaln kredit atau 

kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

b. Melakukan usaha perasuransian. 

c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha. 

2. Kredit Perbankan 

a. Pengertian  

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka 

ragam, dimulai dari arti “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani  

“credere” yang berarti “kepercayaan” karena itu dasar kredit adalah 

kepercayaan. Dengan demikian seseorang memperoleh kredit  pada 

dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Kredit dalam bahasa latin 

adalah  “creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dalam  

praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas  

lagi antara lain: (Muljono, 1993)  

1.  Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian 

atau mengadakan suatu pinjaman dengan  suatu janji 

pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka 

waktu yang disepakati.  

2.  Sedangkan pengertian yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan 

di Indonesia, yaitu menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 1998 dalam pasal 1; kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



11 
 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.  

b. Tujuan Kredit   

Tujuan kredit mencakup scope yang luas, ada dua fungsi pokok 

yang saling berkaitan dengan kredit adalah: (Sinungan, 1995).    

a.  Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit 

berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.  

b.  Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang 

diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.   

Tujuan kredit berarti tidak lepas  dari falsafah yang dianut o leh 

suatu negara karena pada dasarnya tujuan kredit didasarkan kepada 

usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip 

ekonomi yang dianut, seperti pada negara-negara liberal di mana 

dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya.  

Pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh 

keuntungan maka bank hanya boleh meneruskan simpanan 

masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila 

nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau 

mengembalikan kredit yang telah diterimanya itu. Dari faktor 

kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsur 

keamanan dan unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit.  
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c. Fungsi Kredit   

Kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang 

peranan sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank 

selalu diikut sertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang 

moneter, pengawasan devisa, dan lain-lain. Hal ini antara lain 

disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan 

kredit yang diberikan oleh bank merupakan pengaruh yang sangat 

luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang 

ekonomi.    

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan 

perdagangan antara lain sebagai berikut.   

a. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang  Yaitu para 

pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan 

uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk 

meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya 

selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-

lembaga keuangan.  

b.Kredit dapat meningkatkan daya guna dari suatu barang Yaitu 

dengan mendapatkan kredit para pengusaha dapat memproses 

bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang 

tersebut menjadi meningkat.  

c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Yaitu 

kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan 
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pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel maka akan 

dapat meningkatkan peredaran uang giral.  

d. Jenis-Jenis Kredit  

1. Menurut Jenis Kredit Yang Dibiayai  

a. Kredit modal kerja  

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya 

untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu 

kebutuhan modal yang habis dalam satu cycle usaha, hal ini kalau 

dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas/ bank 

ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik 

persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan 

bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu 

dikurangi lagi dengan current liabilitiesnya.   

b. Kredit Investasi  

Yaitu 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).   

Misalnya seorang debitur mendapatkan kredit untuk 

mendirikan pabrik, atau barang modal lainnya. Uang kas yang 

dikeluarkan untuk membeli barang-barang modal tersebut akan 
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baru dapat terhimpun kembali setelah melalui proses depresiasi/ 

deplesi/ amortisasinya sesuai jangka waktu ekonomisnya 

(economical  useful life) yang mana dana depresiasi yang berupa 

out of pocket cost tersebut dikumpulkan. Jadi ada 2 ciri pokok dari 

kredit investasi yaitu: barang yang akan dibeli merupakan barang-

barang modal dan jangka waktunya cukup lama.   

c. Kredit Konsumsi (Personal Loan)   

Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan 

dalam rangka untuk mendapatkan laba tetapi untuk pemenuhan 

kebutuhan konsumsi. 

2. Menurut Resiko Pembiayaan  

a)  Kredit dari dana bank yang bersangkutan Dasar dari kredit ini 

diberikan  atas dasar kemampuan dari bank yang bersangkutan 

didalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang menjadi 

nasabahnya baik  berupa giro, deposito maupun modal sendiri dan 

pinjaman-pinjaman lainnya.    

b)  Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia Sesuai dengan 

fungsinya bank sebagai  agent of development khususnya pada 

bank-bank pemerintah, maka dalam pengembangan sektor-sektor 

perekonomian tertentu bank sentral telah memberikan berbagai 

fasilitas penyediaan “Dana Likuiditas”.   
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c)  Kredit Kelolaan  

Kredit ini diperoleh Pemerintah  Indonesia dari Luar Negri untuk 

membantu berbagai pembiayaan pembangunan proyek-proyek 

swasta/ pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kredit 

yang disalurkan melalui sistem perbankan.   

3. Menurut Sektor Ekonomi  

Untuk kepentingan perencanaan pengembangan kegiatan 

perekonomian maka pembagian sektor-sektor ekonomi mempunyai 

arti yang sangat penting. Penguasa moneter dan bank sentral 

mempunyai kepentingan utama dalam pembagian kredit menurut 

sektoral, sebagai alat perencanaan dan penegendalian 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang  diambilnya. Secara garis besar 

pembagian kredit menurut sektor ekonomi:  

a)  Sektor pertanian, perkebunan, dan sarana pertanian  

b)  Sektor pertambangan  

c)  Sektor perindustrian  

d)  Sektor listrik, gas, dan air  

e)  Sektor kontruksi  

f)  Sektor perdagangan, restoran, dan hotel  

g)  Sektor pengangkatan, pergudangan, dan komunikasi  
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h)  Sektor jasa-jasa dunia usaha   

i)  Sektor jasa-jasa social atau masyarakat  

e. Macam-Macam Kredit    

Berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur 

ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis 

kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan: sifat penggunaan, 

keperluan, jangka waktu, cara pemakaian, dan jaminan atas kredit-

kredit yang diberikan bank.  

a. Macam-macam kredit menurut sifat penggunaan, ada 2 macam, 

antara lain :   

   1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan oleh peminjam 

untuk keperluan konsumsi. Artinya uang kredit akan habis  

digunakan untuk semua akan terpakai untuk memenuhi 

kebutuhannya. Kredit ini tidak bernilai bila ditinjau dari segi utility 

uang.  

  2. Kredit produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan 

produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif ini suatu utility 

uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kredit ini 

digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, 

perdagangan, maupun investasi. Kredit produktif yang disediakan 

dalam rangka menunjang program  pembangunan antara lain : 
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Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja Permanen (KM KP), Kredit 

Bimas / Inmas, Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Kecil  

(KUK).  

b.  Macam – macam kredit menurut keperluannya, dibedakan menjadi :  

1. Kredit Produksi / Eksploitasi, yaitu kredit yang diperlukan 

perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan 

kuantitatif maupun peningkatan kualitatif, Kredit ini disebut 

kredit Eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan 

untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.  

2.  Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk 

keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan 

dari suatu barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi dua yaitu 

Kredit Perdagangan Dalam Negeri dan Kredit Perdagangan Luar 

Negeri atau lebih dikenl dengan Kredit Ekspor dan Impor.   

3. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk 

keperluan penambahan modal  guna mengadakan rehabilitasi,  

perluasan usaha ataupun mendirikan usaha proyek baru. Ciri dari 

kredit ini adalah diperlukan untuk penanaman modal, 

mempunyai perencanaan yang terarah dan matang, dan waktu 

penyelesaian kredit berjangka menengah dan panjang.  
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c.  Macam-Macam Kredit M enurut Jangka Waktu   

 Pembedaan menurut jangka waktu di Indonesia, 

disesuaikan dengan pengertian menurut pengaturan Bank 

Indonesia, adalah sebagai berikut :   

1. Kredit Jangka Pendek,yaitu kredit untuk jangka waktu kurang 

dari pada 1 tahun.  

2. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 

antara 2–4 tahun.   

3.  Kredit Jangka Panjang, yaitu  kredit untuk waktu 5 tahun atau 

lebih.  

f. Prinsip-Prinsip Kredit  

Melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat, maka dikenal 

adanya 5 (lima) prinsip perkreditan, yaitu :  

a.  Character (kepribadian, watak)  

Menunjukkan adanya pelanggan untuk secara jujur berusaha untuk 

memenuhi kewajiban untuk membayar kembali.  

b.  Capital (modal, kekayaan)  

Modal yang ada pada peminjam hakekatnya akan mengurangi 

resiko modal tersebut meliputi barang bergerak serta barang tidak 

bergerak yang ada dalam perusahaan.  
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c.  Condition (keadaan)   

Bank harus menilai sampai dimana dan berapa jauh pengaruh dari 

adanya suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi 

terhadap prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit 

termasuk di dalamnya, disini apakah pelaksanaan usaha dilakukan 

dalam keadaan baik sehingga dapat berjalan lancar serta 

menguntungkan .  

d.  Capacity (kemampuan, kesanggupan)  

Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan 

kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang 

diberikan serta mengendalikan usahanya dan mengembalikan 

pinjamannya.  

e.  Collateral (jaminan)  

Menunjukkan jaminan untuk mendapatkan kredit yang diberikan 

oleh pihak bank.  

g. Kebijaksanaan Perkreditan   

Menetapkan kebijaksanaan perkreditan terdapat 3 (tiga) asas pokok 

yang harus diperhatikan : (Mulyono, 1993)   

a.  Asas Likuiditas   
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Suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga 

tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya 

akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari nasabahnya atau 

dari masyarakat luas.  

b.  Asas Solvabilitas   

Usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari 

masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.  

c.  Asas Rentabilitas   

Sebagaimana halnya pada setiap  kegiatan usaha akan selalu 

mengharapkan akan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan 

eksistensinya maupun untuk keperluan untuk mengembangkan dirinya.   

h. Pertimbangan dan Penilaian Dalam Pemberian Kredit  

Undang-Undang Perbankan  No. 7  tahun 1992 pasal 8 menjelaskan 

bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

hutangnya sesuai dangan yang diperjanjikan.  

Maksud dari pasal tersebut bahwa kredit yang diberikan oleh bank 

mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus 

memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi 

resiko tersebut, jaminan pemberian  kredit dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya 
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sesuai bank. Untuk memperoleh keyakinan  tersebut, sebelum 

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha 

debitur. (Suyatno, dkk, 1995)  

i.  Jaminan Dan Kelayakan Kredit   

Jaminan kredit menurut bank, merupakan sumber kedua 

pembayaran kembali kredit dan bunga yang tertunggak. Sumber 

pertama pembayaran kembali kredit adalah dana intern perusahaan 

terutama keuntungan dan dana penyusutan.  Bila debitur gagal 

memenuhi kewajiban keuangannya kepada bank dari sumber 

pembayaran pertama, maka harta mereka yang dijamin akan 

dipergunakan sebagai gantinya. (Sutojo, 2000)  

Bank akan meluluskan permintaan kredit yang diajukan oleh calon 

debitur tergantung  dari hasil pertimbangan  berikut ini : (Sutojo, 1995)  

1.  Faktor Intern Bank  

Sebelum mengambil keputusan untuk meluluskan permintaan kredit 

(terutama dalam jumlah besar) terlebih dahulu bank akan mameriksa 

kondisi intern operasi dan keuangan dewasa ini, dua tiga tahun 

terakhir, serta prospek masa depan.  
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2. Kredibilitas  

Bank akan lebih bersemangat dalam bekerja sama dengan investor, 

apabila mitra usaha mereka dapat menunjukan kemampuan mengelola 

proyek yang akan dibangun dengan bank.  

3.  Prospek Masa Depan Proyek  

Masa depan sebuah proyek dapat diharapkan akan cerah, bila proyek 

tersebut dapat memenuhi kriteria berikut ini :  

a.  Dikelola oleh manajemen yang profesional.  

b. Didukung oleh sumber daya manusia yang dapat menjalankan 

operasi proyek dengan baik.  

c.  Dapat memproduksi barang atau jasa yang kompetitif.   

4.  Dapat memasarkan hasil produksi tersebut secara menguntungkan.  

5.  Dapat menghasilkan keuntungan yang layak. 

3. Teori permintaan 

a. Hukum Permintaan 

Teori permintaan menerangkan tentang cirri hubungan di antara 

jumlah permintaan dan harga. Hukum permintaan menjelaskan sifat 

perkaitan antara permintaan suatu barang dengan harganya. Hukum 

permintaan pada hakekatnya merupakan suatu hipotesa yang menyatakan : 

makin rendah harga sesuatu barang, makn banyak permintaan atas barng 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



23 
 

tersebut; sebaliknya makin tinggi  harga sesuatu barang , makin sedikit 

permintaan atas barang tersebut. 

b. Kurva Permintaan 

 Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang 

menggambarkan sifat perkaitan antara harga sesuatu barang tertentu dan 

jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Kurva permintaaan 

berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari atas ke kanan bawah. 

Kurva yang bersifat demikian disebabkan oleh sifat hubungan diantara 

harga dan jumlah yang diminta, yaitu mereka mempunyai sifat hubungan 

yang terbalik. Kalau yang satunya naik (misalnya harga) maka yang 

lainnya turun (misalnya jumlah yang diminta). 

Gambar 2.1.1 

Kurva permintaan 

 

Sumber : Pengantar ekonomi, P.A. Samuelson  
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c. Faktor- faktor yang mempengaruhi permintaan 

1. Harga barang lain, hubungan antara suatu barng dengan harga barang 

lain dapat dibedakan tiga golongan yaitu pengganti, pelengkap dan 

netral. Jika harga barang  pengganti lebih murah maka permintaan 

terhadap barang yang digantikan akan berkurang. Jika permintaan 

terhadap suatu barang naik maka permintaan terhadap barang 

pelengkapnya juga cenderung naik. Sedangkan untuk barang netral, 

permintaan barang satu tidak mempengaruhi barang yang lain. 

2. Pendapatan, merupakan factor yang sangat penting dalam menentukan 

corak permintaan suatu barang. Perubahan dalam pendapatan selalu 

menimbulkan perubahan pada permintaan suatu jenis barang. 

3. Distribusi Pendapatan,distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi 

corak permintaan atas suatu barang. Sejumlah pendapatan masyarakat 

yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan yang 

permintaan yang berbeda apabila pendapatan tersebut dirubah corak 

distribusinya. 

4. Citarasa Masyarakat, citarasa menpunyai pengaruh yang cukup besar 

atas keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. 

5. Jumlah Penduduk, pertambahan penduduk tidak sendirinya 

menyebabkan pertambahan permintaan. Tetapi biasanya pertambahan 

penduduk diikuti oleh perkembangan kesempatan kerja. Dengan 

demikian lebih banyak prang yang menerima pendapatan dan ini 
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menambah daya beli dalam masyarakat. Pertambahan daya beli ini 

akan menambah permintaan. 

6. Ramalan mengenai masa datang, perubahan-perubahan yang 

diramalkan mengenai keadaan masa datang dapat mempengaruhi 

permintaan. Ramalan bahwa harga-harga akan naik di masa mendatang 

mendorong masyarakat membeli lebih banyak pada masa ini.  

Sebaliknya ramalan bahwa lowongan kerja akan brtambah sulit dan 

kegiatan ekonomi akan mengalami resesi akan mendorong orang lebih 

berhemat dalam pengeluaran dan mengurangi permintaan. 

 
B. Hubungan Variabel – variabel yang Mempengaruhi Permintaan 

Kredit 

1. PDRB dengan Permintaan kredit perbankan  

Bahwa PDRB berhubungan erat dengan permintaan disebabkan 

dengan adanya kenaikan PDRB maka  tingkat konsumsi masyarakat 

akan semakin meningkat, oleh sebab  itu jika PDRB meningkat maka 

permintaan akan kredit juga akan mengalami peningkatan guna 

mencukupi tingkat konsumsi yang dihadapi oleh masyarakat. 

2. Suku Bunga riil kredit dengan permintaan kredit perbankan.  

Suku bunga kredit adalah harga/biaya dari penggunaan dana yang 

tersedia untuk dipinjamkan. Suku  bunga kredit berpengaruh negatif 

terhadap permintaan kredit. Artinya semakin tinggi suku bunga kredit 

yang menceminkan semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan 

permintaan kredit, dan sebaliknya semakin rendah suku bunga kredit 
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yang mencerminkan semakin murahnya biaya akan meningkatkan 

permintaan kredit. Fenomena ini mencerminkan  bahwa masih 

tingginya suku bunga kredit saat ini menjadi salah satu  pertimbangan 

bagi dunia usaha dalam melakukan permohonan kredit kepada bank. 

3. Inflasi dengan permintaan kredit perbankan.  

Inflasi sangat berpengaruh dengan  permintaan kredit perbankan, 

dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga.   Semakin naiknya 

harga, maka seseorang akan berusaha  untuk dapat memenuhi 

kebutuhan, dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara 

mengajukan permintaan kredit.  Oleh karena itu maka dengan adanya 

kenaikan infasi maka permintaan akan kredit juga akan semakin 

meningkat.  

4. Variabel Dummy (Krisis Moneter) dengan permintaan kredit   

perbankan Krisis moneter berpengaruh dengan permintaan kredit 

perbankan, deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang 

terkait dengan sektor moneter dan riil telah menyebabkan sektor 

perbankan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja 

ekonomi makro di Jawa Tengah. Mobilisasi dana melalui perbankan  

menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya 

dalam menunjang kegiatan di sektor riil melalui peningkatan produksi 

barang dan jasa. Perkembangan perbankan yang cukup pesat pada 

masa setelah derugulasi ternyata tidak berlangsung cukup lama untuk 

dapat mengangkat Jawa Tengah menjadi daerah dengan tingkat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



27 
 

kesejahteraan yang sama dengan daerah – daerah lain di Indonesia. 

Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti 

pada akhir tahun 1997-an. Krisis ekonomi yang pada awalnya hanya 

dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan 

dalam kondisi perbankan di seluruh tanah air kita ini. Salah satunya 

adalah tingkat kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar negeri 

terhadap perbankan di Indonesia yang menurun drastis.  Padahal 

landasan utama dari perbankan adalah kepercayaan.  Adanya 

kepercayaan menyebabkan masyarakat mau menitipkan dananya ke 

bank, dan karena adanya kepercayaan maka bank mau meminjamkan 

dananya kepada masyarakat. Apabila landasan ini lemah maka 

eksistensi usaha perbankan juga menjadi lemah. Kemampuan 

perbankan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya menjadi lemah, 

termasuk fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari 

dan ke masyarakat. 

C. Penelitian Terdahulu 

Ardhiani R.R (2005) dalam penelitian yang berjudul Analisis faktor-

faktor yang mempengruhi permintaan kredit investasi pada Bank Umum di 

Indonesia Tahun 1983-2003. Penelitian tersebut menggunakan model 

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan variabel dependen 

permintaan kredit pada bank umum dan variabel independen jumlah dana 

masyarakat, jumlah bank umum, dan suku bunga investasi. Dari hasil 

penelitian menemukan bahwa secara keseluruhan dana masyarakat, jumlah 
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Bank Umum, dan suku bunga kredit investasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kredit investasi pada Bank Umum di Indonesia. 

Sujiati (2009) mengadakan penelitian dengan judul Analisis Faktor-

Faktor yang menpengaruhi  permintaan Kredit UMKM pada perbankan 

(studi kasus: UMKM Program KKB BNI 46 cab. Surakarta) dengan 

menggunakan model regresi linear berganda. Kesimpulam yang dihasilkan 

dari penelitian tersebut adalah bahwa pendapatan, modal sendiri, tingkat 

pendidikan, dan lama usaha pada tingkat signifikan 5% secara bersama-

sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap permintaan kredit 

oleh pegusaha kecil pada perbankan. 

Diana Ari W (2006) dalam penelitian berjudul Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Perkembangan Kredit pada Bank Umum di Indonesia 

setelah Krisis Moneter (tahun 2000-2005). Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa variabel PDRB, suku bunga kredit, tingkat inflasi,  

dan total aktiva bank umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap kredit pada taraf signifikan 5%. Koefisien determinan (R2
) yang 

dihasilkan adalah sebesar 0,8901, hal ini berarti 89,01% dari 

perkembangan kredit dapat dijelaskan oleh variasi variabel PRB, suku 

bunga kredit, tingkat inflasi, dan total aktiva bank umum. Sedangkan 

sisanya 10,99% dijelaskan oleh variasi variabel di luar model. 

Mohammad Faza R (2005) dalam penelitian yang berjudul Analisis  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit pada Bank Umum 

di Jawa Tengah tahun 1990-2005. Penelitian tersebut bertujuan untuk 
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menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Suku Bunga riil 

kredit, Inflasi  dan variabel dummy krisis ekonomi terhadap Permintaan 

Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Jawa Tengah. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi loglinier berganda, 

dengan model data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 

(BPS). Pengujian statistik meliputi uji t, uji F dan R2
(koefisien 

determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedasti 

dan autokorelasi.  Hasil analisis data menunjukkan bahwa Produk 

Domestik regional Bruto mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Permintaan kredit perbankan. Sedangkan untuk variabel Inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Permintaan Kredit Perbankan. 

Secara bersama-sama variabel pengaruh Produk Domestik regional Bruto, 

Suku Bunga, Inflasi dan variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh 

signifikan  terhadap Permintaan Kredit perbankan Bank Umum di Propinsi 

Jawa  Tengah. 

D. Kerangka Pemikiran 
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E.  Hipotesis  

a. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?  

b.  Diduga  suku bunga riil kredit berpengaruh negatif terhadap permintaan 

kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?  

c. Diduga  inflasi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa Tengah?  

d.  Diduga variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap 

permintaan kredit perbankan pada Bank umum di Propinsi Jawa 

Tengah?  

e.  Diduga  secara bersama - sama  PDRB, suku bunga riil kredit dan 

inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap permintaan kredit perbankan pada Bank umum 

di Propinsi Jawa Tengah? 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah tentang permintaan kredit 

perbankan dan factor-faktor yang mempengaruhinya yaitu Produk 

Regional Domestik Bruto, tingkat suku bunga riil, inflasi pada bank umum 

di Jawa Tengah selama kurun waktu 1993-2008 dan variabel dummy krisis 

ekonomi tahun 1997. 

B. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari satu 

variable terikat yaitu permintaan kredit perbankan pada bank umum di 

Jawa Tengah dan empat variabel bebas yaitu  PDRB, suku bunga riil 

kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi. Data sekunder ini 

bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. 

C. Definisi Operasional Variabel 

a.  Permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa.  

Adalah keseluruhan total kredit yang disalurkan oleh Bank umum 

di Propinsi Jawa Tengah. Data operasional yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam 

bentuk Juta Rupiah.  
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b.  Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)  

Adalah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu 

daerah dihitung menggunakan tahun  dasar 2000. Data operasional 

yang digunakan dalam penelitian ini diambil  dari data yang 

dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan perhitungan 

tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Juta Rupiah.  

c.  Suku Bunga riil Kredit  

Adalah besarnya tingkat suku bunga yang ditetapkan untuk 

penyaluran kredit. Data operasional yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam 

bentuk persen pertahun.  

d.  Inflasi  

Data tentang inflasi adalah data tentang laju inflasi dalam persen 

yang terjadi di Jawa Tengah. Data diperoleh dari Statistik 

Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dalam 

berbagai tahun penerbitan dan dinyatakan dalam bentuk persen 

pertahun.  

e.  Krisis Ekonomi (Variabel Dummy)  

Variabel Dummy yang digunakan adalah kondisi krisis ekonomi, 

dimana sebelum tahun 1997 adalah kondisi sebelum krisis ekonomi 

dan sesudah tahun 1997 adalah sesudah krisis ekonomi. 
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D. Teknik Analisis Data 

a. Metode Regresi Kuadrat Terkecil 

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat 

Terkecil/OLS (ordinary least square), dengan fungsi permintaan kredit 

perbankan pada bank umum = f (PDRB, suku bunga riil kredit dan 

inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi), maka persamaan regresi 

liniernya adalah :  

                Y = β0 + β1X1 + β2 X2 + β3 X3 + Dm X4 + e  

Keterangan:  

Y      =  Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum (Juta Rp)  

X1   =  PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Juta Rp).  

X2     =  Suku Bunga riil Kredit (%).  

X3     =  Inflasi (%)  

Dm  = Variabel Dummy (krisis Ekonomi)  

           0 = Sebelum krisis ekonomi  

           1 = Sesudah krisis ekonomi  

β0    = Konstanta regresi  

β1, β2, β3 =  Koefisien regresi  

Dm     = Variabel Dummy (krisis Ekonomi)  

e           =  Kesalahan pengganggu   
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b. Pemilihan Model Regresi  

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji Mackinnon, White and 

Davidson (MWD) yang bertujuan untuk  menentukan apakah model 

yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier.   

    Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log 

linier adalah sebagai berikut :  

• Linier  Î Y  = βo + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Dm X4 +e  

• Log Linier   Î lnY = αo+α1 X1 lnX1 + α2 lnX2 + α3 lnX3 + Dm 

lnX4 +e  

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa  

 Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)  

H1 : Y adalah fungsi log linier dari varibel independen X (model log 

linier)  

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :  

1.  Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (fitted value)  

dan selanjutnya dinamai F1.  

2.  Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan 

selanjutnya dinamai F2.  

3.  Dapatkan nilai Z1 = ln F1-F2 dan Z2 = antilog F2-F1  

4.  Estimasi persamaan berikut ini :  

  Y = βo + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + Dm X4 +e  

Jika Z1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak 

hipotesis nul dan model yang tepat untuk digunakan adalah model 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



35 
 

log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima 

hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model linier  

5.  Estimasi persamaan berikut :  

  Y =  α0 + α1 ln x1 + α2 lnx2 +  α3 lnx3 + Dm lnx4 +α5 z2  + e  

Jika Z2 signifikan secara statistik malalui uji t maka kita menolak 

hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah 

model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita 

menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk 

digunakan adalah model linier. (Agus Widarjono, 2005) 

E.  Metode Pengujian 

1. Pengujian Statistik 

a. Uji t Statistik  

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen.  

1.  Hipotesis yang digunakan :  

a.    Jika Hipotesis positif  

Ho : βi ≤ 0  

Ha : βi > 0  

b.  Jika Hipotesis negatif  

 Ho : βi ≥ 0  

 Ha : βi < 0  
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2.  Pengujian satu sisi  

Jika T tabel  ≥ t hitung, Ho diterima berarti variabel independen secara 

individual  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen.  

Jika T tabel < t hitung, Ho ditolak berarti variabel independen secara 

individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

b. Uji F statistik  

Pengujian ini kan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, 

yaitu dengan cara sebagai berikut :   

Ho : βi = 0, maka variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel independen.  

Ha :  βi  ≠ 0, maka variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen.  

Hasil pengujian adalah :  

Ho diterima ( tidak signifikan ) jika F hitung < F tabel   

df = (n1 = k-1), ( n2 = n – k)  

Ho ditolak ( signifikan ) jika F hitung > F tabel   

df = (n1 = k-1), ( n2 = n – k)  

Dimana :    K : Jumlah variabel      ,     N : Jumlah pengamatan  

c. Koefisien Determinasi (R2
) 

  R
2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel 

dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R2
  semakin  besar 
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pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R
2
 berkisar 

antara 0 sampai 1, suatu R2  sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, 

sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak 

bebas dengan variabel yang menjelaskan.   

2. Pengujian Ekonometrik / Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan 

mengalami penyimpangan asumsi  klasik atau tidak, maka pengadaan 

pemeriksaan terhadap penyimpangan  asumsi klasik tersebut harus 

dilakukan:  

a.  Autokorelasi  

Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu 

dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap gejala 

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji  Durbin-Watson (DW), 

yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistik ( d ) dengan 

dL dan dU, jika DW statistik berada diantara dU dan 4-  dU maka 

tidak ada autokorelasi.  

Gambar 3.1. 
Daerah Autokorelasi 

Daerah pengambilan keputusan 

Auto 

korelasi 

positif 

Daerah 

Keragu-

raguan 

Tidak ada 

korelasi 

Daerah 

Keragu-

raguan 

Auto 

korelasi 

negatif 

0           dl                  du               4-du                 4-dl           4 
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Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas 

dalam gambar 3.2 berikut ini :   

Nilai Stat istik  Hasil  

0<d<dl  

dl≤d≤du  

du≤d≤4-du  

 

4-du≤d≤4-dl  

  4-dl≤d≤4 

Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi positif  

Daerah keragu-raguan; t idak ada keputusan  

Menerima hipotesis nul; t idak ada autokorelasi 

positif/negatif  

Daerah keragu-raguan; t idak ada keputusan  

Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi negatif 

 Gambar 3.2 Penentuan autokorelasi 

Atau dengan cara lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

dalam model bisadilakukan  menggunakan uji LM atau Lagrange 

Multiplier. Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh 

autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan lag variabel 

dependen kedalam model regresi. Misalnya pada model regresi :  

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 + DmX4+e  

yang diyakini terdapat autokorelasi, untuk menghilangkan 

pengaruh autokorelasi dalam model regresi tersebut dapat 

dilakukan dengan memasukkan lag variabel dependen (Y) ke 

dalam model sehingga model regresi tersebut menjadi:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + DmX4+b5Y (t-1)  

(Gujarati , 2003) 
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b.  Multikolinearitas  

Adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel 

independen, pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat 

dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial, 

(r2
) dengan koefisien determinasi majemuk (R

2
) regreasi awal atau 

yang disebut dengan metode Klein rule of Thumbs. Jika r
2
 < R

2
 

maka tidak ada multikolineraitas. ( Gujarati, 2003).  

c.  Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan 

tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, 

yaitu dengan cara meregresi residual kuadrat ( Ui2 ) dengan 

variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel 

bebas. Dapatkan nilai R2 untuk menghitung χ2, di mana χ2 = 

Obs*R square (Gujarati, 2003).   

Uji White Test  

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya 

heterokedastisitas.  

▪  Ho :  ρ1 = ρ2 = ....= ρq= 0 , Tidak ada heterokedastisitas  

▪  Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠....≠ ρq ≠ 0 ,   Ada heterokedastisitas  

Perbandingan antara Obs*R square (  χ2  –hitung  )dengan  χ2  –

tabel, yang menunjukkan bahwa Obs*R square ( χ2 -hitung )< χ2 –

tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White Test 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas. 

Sedangkan jika  nilai Obs*R square ( χ2 -hitung) > χ2 –tabel, 

berarti Ho dapat ditolak. Dari hasil uji White Test tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada heterokedastisitas. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Daerah Penelitian 

1. Keadaan Wilayah 

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Jawa, letaknya 

diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. 

Letaknya antara 5
°
40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' 

dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh 

dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 Km 

(tidak termasuk Pulau Karimunjawa).  Secara administratif Provinsi 

Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas wilayah 

Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen 

dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada 

terdiri dari 991 ribu hektar (30,45 persen) lahan sawah  dan 2,26 juta 

hektar (69,55 persen) bukan lahan sawah. Dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, luas lahan sawah tahun 2008 turun sebesar 0,02 persen, 

sebaliknya luas bukan lahan sawah naik sebesar 0,01 persen. Menurut 

penggunaannya, persentase lahan sawah yang berpengairan teknis  

adalah 36,62 persen, tadah hujan 28, 46 persen dan lainnya 

berpengairan setengah teknis persen, sederhana dan lain-lain. Dengan 

menggunakan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat 

ditanami padi lebih dari dua kali sebesar74,51 persen. Berikutnya, 

lahan kering yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 32,37 persen dari 
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total bukan lahan sawah. Persentase itu merupakan yang terbesar, 

dibanding persentase penggunaan bukan lahan sawah lain.     

Menurut  Stasiun  Klimatologi  Klas  1  Semarang,  suhu  udara  

rata-rata  di  Jawa  Tengah berkisar  antara  18°C  sampai  28°C.   

Tempat-tempat  yang  letaknya  dekat  pantai mempunyai  suhu  udara  

rata-rata  relatif  tinggi.  Sementara  itu,  suhu  rata-rata  tanah 

berumput  (kedalaman  5  Cm),  berkisar  antara  17°C  sampai  35°C.  

Rata-rata  suhu  air berkisar  antara  21°C  sampai  28°C.  Sedangkan  

untuk  kelembaban  udara  rata-rata bervariasi, dari 73 persen samapai 

94 persen. Curah hujan terbanyak terdapat di Stasiun Meteorologi 

Pertanian khusus batas Salatiga sebanyak 3.990 mm, dengan hari hujan 

195 hari.      

2. Keadaan Penduduk 

Jumlah  Penduduk  Propinsi  Jawa  Tengah  tahun  2008  

sebesar  32.244.004  jiwa.  Luas wilayah  Jawa  Tengah  adalah  

32.544,12  km2,  sehingga  kepadatan  penduduk  rata-rata  adalah  

12.554,55  jiwa  per  km2 (940.252,86  per  Kabupaten/kota).  Apabila  

diperinci  dari informasi  profil  kesehatan  maka  daerah  yang  

memiliki  kepadatan  penduduk  terbesar adalah di Kota Surakarta 

yaitu 12.140.36  jiwa per km2
 dan wilayah paling  jarang adalah 

Kabupaten Purworejo  yaitu 468.53 jiwa per km
2
. Dengan jumlah 

penduduk sebesar 32.244.004 ternyata proporsi usia produktif wanita  

(66,48%)  lebih besar  dari proporsi usia produktif laki-laki  (65,83%)  
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dan  usia  tidak  produktif  laki-laki  (34,17%)  lebih  besar  dari  

wanita (33,52%).  Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa  

jumlah  wanita  lebih  banyak  di  Jawa  Tengah  dan proporsi usia 

aktif  lebih dominan wanita. 

Sedang komposisi per-kelompok umur, Sebagian  besar  

masyarakat  berpendidikan  SD/MI  yaitu  sebesar  35,47% , 

SLTP/MTs sebesar 16,57% , dan   sebesar 31,80% tidak  tamat sekolah 

(tidak  punya  ijazah)  dan  sisanya 3,35%  berpendidikan  DIP/AK/PT. 

Persentase  penduduk yang  dapat  membaca  dan  menulis  huruf  latin  

dan  lainnya  pada  tahun  2005 sebesar  88,87%,  sedangkan  yang  

buta  huruf  sebesar  11,13%.  Persentase penduduk yang buta huruf 

pada perempuan yaitu sebesar 7,78%  lebih  tinggi dari pada lai-laki 

yang hanya sebesar 3,35% 

B. Perkembangan Variabel Yang Diamati 

1. Perkembangan Permintaan Kredit Perbankan di Jawa Tengah 

Kredit merupakan Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh 

perbankan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat  untuk 

mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial di daerah 

tersebut. Di propinsi Jawa tengah sendiri mempunyai banyak  peluang 

untuk investasi misalnya pembangunan pengembangan infrastruktur, 

pengembangan industri berbasis lokal beserta kawasan industrinya, 

pariwisata dan lain-lain. Pada tabel 4.1.1 di bawah ini dapat kita lihat 

perkembangan kredit di propinsi Jawa Tengah dari tahun 1993 sampai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



44 
 

dengan 2008. Jumlah kredit adalah gabungan dari kredit investasi, 

modal kerja dan konsumsi dari Bank Umum. 

Kredit yang disalurkan Bank Umum di Jawa Tengah selama 

periode penelitian yaitu tahun 1993-2008 menunjukkan peningkatan 

hampir di setiap tahunnya. Hanya sekali mengalami penurunan yaitu 

pada tahun 1998 ke 1999 dari Rp 12.588.000 juta menjadi Rp 

9.159.000 juta. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia 

mengalami krisis ekonomi yang cukup parah sehingga Bank sangat 

berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. 

 

Tabel 4.1.1 
Posisi Kredit pada Bank Umum di Jawa Tengah 

Tahun 1993-2008 
 

Tahun Permintaan Kredit (juta Rupiah) 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

6.421.000 
8.298.000 
9.523.000 
11.190.000 
12.301.000 
12.588.000 
9.159.000 
10.376.000 
16.779.000 
22.743.000 
27.190.000 
34.765.000 
44.818.000 
50.275.000 
60.531.000 
79.237.000 

 Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, diolah.  

 

2. Perkembangan Pendapatan Regional Bruto (PDRB) 
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Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang 

menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya 

digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan 

pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini 

dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan 

pembangunan yang akan datang. Pembangunan suatu daerah dapat 

berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang 

mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan 

evaluasi hasil-hasil  pembangunan yang telah dicapai. Dalam 

menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan 

data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu 

daerah pada saat tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang 

telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.  

Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan 

untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah serta 

untuk mengukur   besarnya laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan 

menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan 

pendapatan atas dasar faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk 

suatu wilayah/daerah ditambah penduduk asing yang berada di 

wilayah/daerah tersebut.   
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Tabel 4.1.2 
Pendapatan Domestik Regional Bruto Jawa Tengah 

Tahun 1993-2008 
 

Tahun PDRB  Jawa Tengah (juta 
rupiah) 

Laju pertumbuhan 
ekonomi (%) 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

95.503.123,16 
102.153.887,9 
109.705.962,5 
117.660.375,2 
121.223.265,4 
106.988.499,1 
110.724.540,4 
115.073.060,7 
118.905.420,4 
123.038.451,1 
129.166.462,5 
135.789.872,3 
143.051.213,9 
150.682.654,7 
159.110.253,8 
167.790.369,9 

6,1  
6,96  
7,34  
7,3  
3,03  
-11,74  
3,49  
0,33  
3,59  
3,55  
4,98  
5,13  
5,35 
5,33 
5,59 
5,45 

 Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 

Berdasarkan tabel 4.1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB 

Jawa Tengah dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Pada 

tahun 1990 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 

80.728.499,37 juta dan mengalami peningkatan pada tahun 1991 

menjadi Rp. 86.507.094,72 juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 

7,16 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 1992 besarnya 

PDRB Jawa Tengah adalah Rp. 92.943.359,13 juta. Pada tahun 1993 

PDRB Jawa Tengah  mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 

Rp. 92.943.359,13 juta menjadi Rp. 95.503.123,16 juta  pada tahun 

1993. Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 1997 menjadi Rp. 

121.223.265,4 juta dengan pertumbuhan 3,03 %. Namun pada tahun 
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1998 akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan PDRB Jawa Tengah 

mengalami penurunan menjadi Rp. 106.988.499,1 juta atau 

pertumbuhannya turun menjadi -11,74 %. Penurunan PDRB Jawa 

Tengah tersebut hanya terjadi pada tahun 1998, karena pada tahun 

1999 PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 

110.724.540,4 juta atau mengalami pertumbuhan 3,49 %, hingga pada 

tahun 2008 besarnya PDRB Jawa Tengah sebesar Rp. 167.790.369,9 

juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 %. 

3. Perkembangan Suku Bunga Kredit 

Kelesuan perekonomian Indonesia mengakibatkan dana pemerintah 

untuk pembangunan ekonomi menjadi terbatas. Menghadapi hal ini 

pemerintah melakukan pembenahan sector keuangan dengan 

melakukan serangkaian kebijakan penyesuaian diantaranya kebijakan 

deregulasi perbankan 1 Juni 1983. Deregulasi ini dimaksudkan agar 

kehidupan perbankan lebih efisien, mandiri dan akhirnya dapat 

meningkatkan mobilisasi dana masyarakat, antara lain bank umum 

diberikan kebebasan untuk menentukan tingkat suku bunganya 

masing-masing. Pada masa sebelum deregulasi penetapan suku bunga 

hanya mengikuti tabel yang dikeluarkan Bank Indonesia berdasarkan 

instruksi presiden no. 28 tahun 1968. 

Selama periode penelitian yaitu tahun 1993-2008 tingkat suku 

bunga kredit mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada awalnya, 

peningkatan suku bunga di dalam negeri memang diperlukan untuk 
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mengurangi laju pertumbuhan permintaan dalam negeri yang 

berlebihan. 

Tabel 4.1.3 
Tingkat Suku Bunga Kredit pada Bank Umum di Indonesia 

Tahun 1993-2008 
 

tahun Suku bunga kredit(%) 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

18.75 
16.36 
17.32 
17.88 
19.66 
27.77 
25.91 
17.51 
18.55 
18.04 
15.38 
13.73 
15.95 
15.73 
13.93 
12.72 

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia 

  

Dalam perkembangannya, tingkat suku bunga yang tinggi 

dikhawatirkan dapat melemahkan gairah kegiatan ekonomi dan 

memberikan dampak yang kurang baik bagi dunia usaha. Untuk 

menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan, otoritas moneter 

melakukan pengetatan moneter melalui penurunan suku bunga SBI. 

Penurunan SBI telah berhasil mendorong turunya suku bunga dalam 

negeri. Walaupun demikian suku bunga kredit belum menunjukan 

penurunan yang sebanding. Pada tahun 1994 dimana tingkat bunga 

relative rendah yaitu 16,36% telah mendorong masyarakat untuk 
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mengambil kredit di bank untuk melakukan keeeeegiatan ekonomi, 

namun pada kenyataannya kredit tersebut justru ditabung atau 

didepositokan kembali di bank asing yang memiliki tingkat bunga 

yang lebih tinggi. Tahun 1997/1998 merupakan tahun yang berat bagi 

perbankan Indonesia, tahun 1997 tingkat suku bunga naik menjadi 

19,66% sebagai konsekuensi dari adanya kenaikan suku bunga 

simpanan. Tahun 1998 suku bunga kredit naik tajam menjadi 27,77% 

sebagai akibat dari gejolak moneter yang terjadi akibat krisis. Namun 

seiring berjalanya waktu tingkat suku bunga kredit terus mengalami 

penurunan hingga pada tahun 2008 menjadi 12,72%. 

4. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah 

Tabel 4.1.4 
Tingkat Inflasi di Jawa Tengah taun 1993-2008 

 
Tahun Inflasi Jawa Tengah 

(%) 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

9.37 
7.0 
8.45 
4.37 
9.55 
67.19 
1.51 
8.73 
13.98 
13.56 
4.45 
5.75 
15.97 
6.50 
6.24 
9.55 
 

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia 
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Pada Tabel 4.1.4 menjelaskan bahwa pertumbuhan laju inflasi dari 

tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada tahun 1993 laju inflasi 

berada pada   posisi 9,37 % kemudian turun menjadi sebesar 7,0 % 

pada tahun 1994. Akan tetapi, pada tahun 1998, pertumbuhan laju 

inflasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 67,19 %. 

Hal ini terjadi karena adanya krisis moneter yang melanda negara kita 

pada tahun 1997 yang menyebabkan harga barang-barang naik relatif 

cepat dan cukup tinggi. Kemudian pada tahun berikutnya laju inflasi 

mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,51 % pada tahun 1999 dan 8,73 

% pada tahun 2000. Mulai tahun 2000 hingga 2008 laju inflasi 

cenderung fluktuatif, tahun 2001 tingkat inflasi hampir mencapai 14% 

sedangkan tahun 2003 turun drastic menjadi 4,45%. Hal ini disebabkan 

pada tahun-tahun tersebut perekonomian relative stabil dan tidak 

banyak isu ekonomi. Tetapi pada tahun 2005 laju inflasi mengalami 

kenaikan tajam menjadi 15,97% , kenaikan ini dipicu oleh kebijakan 

pemerintah yang menaikan harga BBM dua kali lipat.  

5. Krisis Ekonomi (Variabel Dummy)  

Variabel Dummy yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kondisi krisis ekonomi, dimana sebelum tahun 1997 adalah kondisi 

sebelum krisis ekonomi dan sesudah tahun 1997 adalah sesudah krisis 

ekonomi yang melanda Indonesia. 
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C. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pengaruh variabel-

variabel independen yaitu PDRB(X1), suku bunga kredit (X2), tingkat 

inflasi (X3) dan variabel dummy krisis ekonomi (Dm) terhadap permintaan 

kredit (Y) pada Bank Umum di Jawa Tengah periode 1990-2008. Data 

yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat time series, yang 

dianalisis dengan analisis Regresi Berganda ( Multiple Regression) dengan 

bantuan program Eviews 3.0. Gambaran data yang digunakan dapat dilihat 

pada halaman lampiran.  

D. Hasil Analisis dan Pembahasan 

1. Pemilihan Model Regresi 

Mengingat pentingnya spesifikasi model untuk menentukan bentuk 

suatu fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier 

ataukah nonlinier dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini 

juga dilakukan uji tersebut. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan 

menggunakan uji MacKinnon, White, Davidson (MWD test). 

Hasil uji MWD dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.3.1 
Hasil uji MWD 

Variabel Nilai statistic t Nilai tabel t 
(α=5%) 

Probability 

Z1 -6.202533 1,812  0.0002 

Z2 0.260536 1,812  0.7997 

Sumber : data primer diolah (lampiran) 
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Berdasarkan dari hasil regresi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan uji MWD ditemukan adanya perbedaan 

antara kedua bentuk fungsi model empiris (linier dengan log-linier).  

Dengan derajat kepercayaan 95% (α  = 5%) bentuk fungsi model 

empiris linier tidak bisa digunakan untuk analisis karena  Z1 signifikan 

sedangkan untuk loglinear bisa digunakan untuk analisis karena Z2 

tidak signifikan secara statistik. 

2. Hasil Regresi 

Sesuai dengan hasil Uji MWD maka penelitian ini menggunakan 

model Analisis Regresi Log Linear Berganda. Analisis hasil regresi ini 

menggunakan alat bantu yaitu program komputer Eviews. Hasil regresi 

log linier berganda yang di dapat adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 4.3.2 
Hasil Regresi Log Linear 

 
Variabel  Koefisien  Standar 

eror 
T -statistik Probabilitas  

C  -55.26599  8.108255 -6.816015  0.0000 

Log (X1)   3.890652  0.427485  9.101252  0.0000 

X2 -0.042136  0.016165 -2.606580  0.0244 

X3  0.009182  0.003290  2.790593  0.0176 

Dm  0.244788  0.111981  2.185971  0.0513 

Sumber : data primer diolah 

Dari hasil olahan tersebut apabila dimasukkan dalam persamaan 

regresi akan terlihat sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



53 
 

Log (Y) = -55,26 + 3,89 log(X1) – 0,04 X2 + 0,009 X3 + 0,24 Dm 

Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa jika semua variabel 

independen sama dengan nol maka besarnya Y adalah -55,26.  Dan jika X1 

meningkat 1% maka Y akan meningkat 3,89% , jika X2 meningkat 1% 

maka Y akan turun sebesar 0,04%. Jika X3 mengalami kenaikan sebesar 

1% maka Y juga akan naik sebesar 0,009%. Sedangkan variabel dummy 

krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap Y. 

E.  Analisis Statistik 

Analisis statistik digunakan untuk megetahui  secara lebih jauh apakah 

variabel-variabel penjelas secara individu berpengaruh secara signifikan. 

Signifikan atau tidaknya variabel-variabel tersebut dapat dilihat secara 

individu maupun secara bersama-sama. 

a. Uji t (t-test) 

Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara 

t-hitung dengan t-tabel. (Gujarati, 2003)  

t-tabel     = { α ; df ( n-k ) }  

 

Keterangan :  

 α = Level of significance, atau probabilitas menolak hipotesis yang benar.  

n = Jumlah sampel yang diteliti.  

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.  
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Se = Standar error. 

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi  (one tail 

test), dengan α = 5 %.  Jika t-tabel < t-hitung berarti Ho ditolak atau 

variabel Xi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika 

t-tabel  ≥ t-hitung berarti H0 diterima atau variabel X1 tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.3.3 
Hasil Uji Statistik 

 
Variabel  Koefisien  T hitung T tabel 

(α=5%, df=11) 

Keterangan  

X1  
3.890652 

 
9.101252 

1.796 Signifikan 

X2 -
0.042136 

-
2.606580 

1.796 Signifikan  

X3  
0.009182 

 
2.790593 

1.796 Signifikan 

Dm  
0.244788 

 
2.185971 

1.796 Signifikan 

Sumber :data primer diolah  (lampiran) 

 
 

f 

 

  Daerah H0 diterima              daerah H1ditolak 

                 1,796   t 

 Gambar 4.3.1 Kurva Uji t 
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1. Uji t statistik variabel PDRB 

Hipotesis pengaruh variabel PDRB terhadap variabel 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa 

Tengah yang digunakan adalah :   

Ho:β1< 0, berarti variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap 

variabel permintaan kredit perbankan pada bank 

umum.  

Ha: β1  > 0, berarti variabel PDRB berpengaruh terhadap 

variabel permintaan kredit perbankan pada bank 

umum.  

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X1 = 9,101 

sedangkan t-tabel = 1,796 ( df  (  n-k ) 16-5 = 11 ,α = 0,05 ),   

sehingga t-hitung > t-tabel (9,101 > 1,796  ). Perbandingan 

antara t-hitung dengan t-tabel menunjukkan bahwa t-hitung > t-

tabel sehingga Ho ditolak atau dapat disimpulkan bahwa 

variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa 

Tengah. 

2. Uji t statistik variabel Suku Bunga Kredit 

Hipotesis pengaruh variabel suku bunga kredit terhadap 

variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum di 

Propinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah :   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



56 
 

Ho : β2 < 0 , berarti variabel suku bunga kredit tidak 

berpengaruh terhadap variabel permintaan kredit 

perbankan pada bank umum.  

Ha :  β2  > 0, berarti variabel suku  bunga kredit berpengaruh 

terhadap variabel permintaan kredit perbankan 

pada bank umum.  

Hasil perhitungan t-hitung X2 =│--2.606580│ sedangkan t-

tabel = 1,796  ( df = 11 ,α = 0,05 ),  sehingga t-hitung >  t-tabel  

 (│-2,60658│ >│-1,796 │ ). Perbandingan antara  t-hitung 

dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga 

kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan 

kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah 

3. Uji t statistik variabel Inflasi 

Hipotesis pengaruh variabel suku bunga kredit terhadap 

variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum di 

Propinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah :   

Ho :  β3  < 0 , berarti variabel inflasi tidak berpengaruh 

terhadap variabel permintaan kredit perbankan 

pada bank umum.  

Ha :  β3  > 0, berarti variabel inflasi berpengaruh terhadap 

variabel permintaan kredit perbankan pada bank 

umum.  
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Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X3 =   2,790593 

sedangkan t-tabel = 1,796  ( df  ( n-k ) = 11 ,α = 0,05 ),  

sehingga t-hitung > t-tabel (2,790593>1,796  ). Perbandingan 

antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-

hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel  inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa 

Tengah. 

4. Uji t statistik variabel dummy krisis ekonomi 

Hipotesis pengaruh variabel dummy krisis ekonomi terhadap 

variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum di 

Propinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah :   

Ho : β4 < 0, berarti variabel dummy krisis ekonomi  tidak 

berpengaruh terhadap variabel permintaan kredit 

perbankan pada bank umum.  

Ha : β4 > 0, berarti variabel dummy krisis ekonomi berpengaruh 

terhadap variabel permintaan kredit perbankan 

pada bank umum.  

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung Dm =  

2,185971 sedangkan t-tabel =1,796 ( df  ( n-k ) = 11 ,α = 0,05 ),   

sehingga t-hitung > t-tabel (2,185971> 1,796  ). Perbandingan 

antara  t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-

hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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variabel  dummy krisis ekonomi  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada bank 

umum di Propinsi Jawa Tengah. 

b. Uji F ( F test) 

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara 

membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. (Damodar 

Gujarati, 2003) 

F-hitung =  

F-tabel   = ( α : k-1, n-k )  α  = 5 %, ( 5-1= 4 ; 16-5 =11 )   

Secara grafis dapat dilihat sebagai berikut : 

f 

 

 

 

 

 Daerah penerimaan  daerah penolakan 

    3,36   F 

Gambar 4.3.2 Kurva Uji F 
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Hipotesis yang digunakan adalah :  

▪ Ho :  β1= β2 = β3 = 0, berarti variabel independen secara 

keseluruhan tidak berpengaruh 

terhadap variabel independen.   

 ▪ Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, berarti variabel independen secara     

keseluruhan berpengaruh terhadap 

variabel independen.     

Hasil perhitungan yang didapat  F-hitung = 104,3648 sedangkan F-

tabel = 3,36 (α = 0,05 ; 4 ; 11), sehingga F-hitung > F-tabel 

(104,3648 > 3,36). Perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel 

yang menunjukkan bahwa F-hitung > F-tabel, menandakan bahwa 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel PDRB (X1), 

suku bunga kredit (X2) dan inflasi (X3) serta variabel dummy krisis 

ekonomi (Dm) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi 

Jawa Tengah. 

c. Uji R2 

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau 

prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu 

dijelaskan oleh model regresi. R2
 dalam regresi sebesar 0.974327. 

Ini berarti variabel permintaan kredit perbankan pada bank umum 

di Propinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh PDRB, suku bunga  
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kredit dan inflasi serta variabel dummy krisis ekonomi sebesar 

97.43 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

F. Analisis Ekonometrik 

Uji ekonometrik bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan 

dari asumsi klasik. 

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-

variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari 

variabel independen yang lain.  Pengujian terhadap gejala 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien 

determinasi parsial (r2
) dengan koefisien determinasi majemuk (R

2
), 

jika r2 lebih kecil dari R2 maka tidak ada multikolinieritas. 

Tabel 4.4.1 
Hasil Uji Kliens (Multikolinearitas) 

 

Variabel  r2 R2 keterangan 

X1 dengan 

X2,X3,Dm 

0.688209 0.974327 Tidak ada multikolinearitas 

X2 dengan 

X1,X3,Dm 

0.665423 0.974327 Tidak ada multikolinearitas 

X3 dengan 

X1,X2,Dm 

0.409661 0.974327 Tidak ada multikolinearitas 

Dm dengan 

X1X2,X3   

0.486544 0.974327 Tidak ada multikolinearitas 

 Sumber : data diolah  (lampiran) 
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Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari semua hasil 

uji multikolinearitas nilai R2 > r2 sehingga dapat dikatakan dalam 

analisa ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. 

2. Uji Heterokesdastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak 

memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan White Test, 

yaitu dengan cara meregresiresidual kuadrat ( Ui2) dengan variabel 

bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Dapatkan 

nilai R2
 untuk menghitung χ

2
, di mana χ

2
 = Obs*R square ( Gujarati, 

2003 ).   

Uji White Test  

Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya heterokedastisitas.  

▪  Ho :  ρ1 = ρ2 = ....= ρq= 0 , Tidak ada heterokedastisitas  

▪  Ha : ρ1
 ≠ ρ

2
 ≠....≠ ρq ≠ 0 ,   Ada heterokedastisitas 

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square (  χ
2
  -

hitung= 7.034929 ) sedangkan χ2 -tabel = 15,5073 ( df = 8 ,α = 0,05 ), 

sehingga χ2 -hitung < χ2 –tabel   (7.034929 < 15,5073). Perbandingan 

antara χ2 -hitung dengan χ2 –tabel, yang menunjukkan bahwa  χ2  -

hitung <  χ2
  –tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji White 

Test tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas. 
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Tabel 4.4.2 
Hasil Uji Heteroskedastis 

 
F statistik  0.523136 Probabilitas   0.816452 

Obs*R square  7.034929 probabilitas  0.633483 

 
 Sumber : data diolah (lampiran) 

 

3. Uji Autokorelasi 

Secara harfiah autokorelasi berarti  adanya korelasi antara anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam 

kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara 

satu residual dengan residual yang lain. Pengujian terhadap gejala 

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson atau dengan 

uji LM Test yang dikembangkan oleh Bruesch-godfrey,dimana uji LM 

Test bisa dikatakan sebagai uji autokorelasi yang paling  akurat, jika 

sampel yang digunakan dalam jumlah yang besar (misalnya diatas 

100). Uji ini dilakukan dengan memasukkan lagnya, dari hasil uji 

autokorelasi Serial Correlation LM Test Lag. 

Uji Lagrange Multiplier ( LM Test ).  

Uji Hipotesis untuk menetukan ada tidaknya autokorelasi. 

▪  Ho :  ρ1
 = ρ

2
 = ....= ρq= 0 , Tidak ada autokorelasi 

▪  Ha : ρ
1
 ≠ ρ

2
 ≠....≠ ρq ≠ 0 , Ada autokorelasi  

Hasil perhitungan yang didapat adalah Obs*R square (  χ2  -hitung 

) =  0.518988 sedangkan χ2 -tabel = 3,84 ( df = 1 ,α = 0,05 ), sehingga 

χ2 -hitung < χ2  –tabel   (0.518988 < 3,84). Perbandingan antara  χ2  -
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hitung dengan  χ
2
  –tabel, yang menunjukkan bahwa χ

2
 -hitung < χ

2 
–

tabel, berarti Ho tidak dapat ditolak. Dari hasil uji LM tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.    

Tabel 4.4.3 
Hasil Uji LM 

F statistik  0.301717 Probabilitas   0.596171 

Obs*R square  0.518988 probabilitas  0.471274 

Sumber : data diolah  

G. Analisis Ekonomi 

Berdasarkan pada pengujian statistik dan ekonometrik yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang dilakukan 

cukup baik untuk menerangkan pengaruh  PDRB, suku bunga kredit, 

tingkat inflasi dan krisis ekonomi terhadap permintaan kredit perbankan 

pada Bank Umum di Jawa Tengah tahun 1993-2008. Dari hasil regresi 

PDRB, suku bunga kredit, tingkat inflasi dan krisis ekonomi berpengaruh 

secara signifikan terhadap permintaan kredit perbankan pada tingkat 

kepercayaan 5%. Analisis ekonomi dari masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh  PDRB terhadap Permintaan Kredit 

Bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan kredit untuk 

kegiatan ekonomi salah satunya ditentukan oleh besarnya pendapatan 

masyarakat tersebut. Secara teori apabila pendapatan yang diperoleh 

semakin tinggi maka akan mendorong masyarakat untuk semakin 

banyak mengajukan permohonan kredit. Dari hasil perhitungan analisis 
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ini juga menunjukan bahwa pendapatan (PDRB) mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap permintaan kredit perbankan. Berdasarkan hasil 

uji statistik, Variabel PDRB (X1) secara statistik positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum 

di Propinsi Jawa Tengah sebesar 3.890652% berarti sesuai dengan 

hipotesa awal. Artinya setiap kenaikan PDRB sebesar 1 % 

mengakibatkan kenaikan permintaan kredit perbankan pada bank 

umum di Propinsi Jawa Tengah 3.890652%. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya kenaikan PDRB akan mengakibatkan adanya kenaikan 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa 

Tengah. Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki hubungan yang 

searah (positif) dan signifikan terhadap permintaan kredit, yang berarti  

bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan 

permintaan kredit, dan sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang 

melemah (resesi) maka permintaan kredit cenderung menurun.   

2. Pengaruh suku bunga kredit terhadap permintaan kredit 

Permintaan kredit merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. 

Makin tinggi tingkat suku bunga makin kecil pula permintaan terhadap 

kredit. Seorang pengusaha akan cenderung menambah kreditnya untuk 

melakukan kegiatan ekonomi jika keuntungan dari kegiatan ekonomi 

tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar untuk kredit 

tersebut. Jika suku bunga rendah maka biaya penggunaan uang juga 

semakin kecil.  
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Secara teori apabila tingkat suku bunga kredit naik maka 

permintaan kredit akan cenderung turun. Hasil perhitungan 

analisisBerdasarkan hasil uji statistik, Variabel suku bunga kredit (X2) 

secara statistik negatif dan signifikan berpengaruh terhadap permintaan 

kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah sebesar -

0.042136 berarti sesuai dengan hipotesa awal. Artinya setiap kenaikan 

suku bunga kredit sebesar 1 % mengakibatkan perubahan permintaan 

kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah sebesar 

0.042136%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan suku bunga 

kredit akan mengakibatkan adanya penurunan permintaan kredit 

perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Suku bunga 

kredit memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan 

kredit. Artinya semakin tinggi suku bunga kredit yang menceminkan 

semakin mahalnya biaya maka akan menurunkan permintaan kredit, 

dan sebaliknya semakin rendah suku bunga kredit yang mencerminkan 

semakin murahnya biaya akan meningkatkan permintaan kredit. 

Fenomena ini mencerminkan bahwa masih tingginya suku bunga 

kredit saat ini menjadi salah satu pertimbangan bagi dunia usaha dalam 

melakukan permohonan kredit kepada bank. 

3. Pengaruh inflasi terhadap permintaan kredit 

Dari hasil regresi menunjukan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa 

Tengah. Inflasi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang 
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menggambarkan kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam suatu 

periode  tertentu. Bagi  produsen kenaikan harga atau inflasi maka 

akan memacu untuk dapat memproduksi barang atau jasa secara lebih 

banyak.  Sehingga produsen akan memerlukan modal yang lebih 

banyak dengan cara mencairkan kredit walaupun laju inflasi sangat 

tinggi. Berpengaruhnya inflasi terhadap permintaan kredit perbankan 

pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah disebabkan karena 

masyarakat beranggapan bahwa tingginya inflasi akan mempengaruhi 

kegiatan ekonomi mereka. Jika harga-harga barang naik maka 

kebutuhan untuk melakukan kegiatan ekonomi juga akan naik. Untuk 

memenuhi kebutuhan dana tersebut salah satunya adalah dengan 

mengajukan kredit pada perbankan. Sehingga makin tinggi inflasi 

maka semakin tinggi pula permintaan terhadap kredit perbankan.  

4. Pengaruh krisis ekonomi terhadap permintaan kredit 

 

Variabel dummy krisis ekonomi menunjukan bahwa kondisi 

perekonomian memiliki pengaruh positif terhadap permintaan kredit 

dan signifikan pada tingkat signifikan 5%. Hasil ini konsisten dengan 

teori sebelumnya. Artinya bahwa kondisi perekonomian sebelum dan 

sesudah krisis memiliki pengaruh  yang berarti terhadap permintaan 

kredit yang menyebabkan kredit naik. Hasil regresi menunjukkan 

bahwa  krisis ekonomi berpengaruh terhadap permintaan kredit 

perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai 

dengan hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, dimana krisis 
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ekonomi dan permintaan kredit perbankan pada bank umum 

mempunyai pengaruh positif. Jadi adanya krisis ekonomi akan 

berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan pada bank umum 

di Propinsi Jawa Tengah.   

Krisis ekonomi yang terjadi pertengahan 97 dan puncaknya pada 

tahun 1998 telah memberikan pengaruh yang luas kepada 

perekonomian. Dampak krisis ekonomi terhadap perekonomian 

ditandai dengan pertumbuhan yang negatif, tingginya tingkat inflasi 

dan tingginya tingkat pengganguran serta berpengaruh positif terhadap 

permintaan kredit perbankan pada bank umum di Propinsi Jawa 

Tengah. Adanya krisis ekonomi tersebut menciptakan adanya kelesuan 

usaha, sehingga bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha perlu 

adanya modal yang cukup. Oleh karena itu salah satu solusi untuk 

mengatasi permasalahan tentang modal salah satunya adalah dengan 

mengajukan kredit kapada perbankan untuk menambah modal mereka. 

Adanya pengajuan kredit tersebut secara tidak langsung akan 

menaikkan permintaan kredit perbankan pada bank. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN S ARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil perhitungan dan analisis data yang telah 

dilakukan mengenai PDRB, suku bunga kredit, tingkat inflasi dan 

kisis ekonomi terhadap permintaan kredit pada Bank Umum di 

Jawa Tengah tahun 1993-2008, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Variabel Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) 

secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen 

permintaan kredit pada bank umum. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 pada derajat 

keyakinan 5%. Koefisien PDRB sebesar  3.890652, ini berarti  

ada pengaruh positif antara PDRB dengan permintaan kredit. 

Peningkatan PDRB akan meningkatkan permintaan kredit 

dan penurunan PDRB akan menurunkan permintaan kredit 

pada bank umum di Jawa Tengah. Jadi hipotesis pertama 

yaitu PDRB berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

pada bank umum terbukti. 

2. Variabel suku bunga kredit berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel permintaan kredit. Hal ini ditunjukann 

dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,0244 pada derajat 
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keyakinan 5%. Koefisien suku bunga kredit sebesar -

0.042136, ini berarti ada pengaruh negatif antara suku bunga 

dan kredit. Peningkatan suku bunga akan menurunkan 

permintaan kredit dan penurunan suku bunga akan 

meningkatkan permintaan kredit. Jadi hipotesa kedua bahwa 

suku bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit 

terbukti. 

3. Variabel tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel permintaan kredit. Hal ini ditunjukann 

dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.0176 pada derajat 

keyakinan 5%. Koefisien inflasi sebesar  0.009182, ini berarti  

ada pengaruh positif antara inflasi dan kredit. Peningkatan 

inflasi akan meningkatkan permintaan kredit dan penurunan 

suku bunga akan menurunkan permintaan kredit. Jadi 

hipotesa ketiga bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap 

permintaan kredit terbukti. 

4. Variabel Dummy krisis ekonomi berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel permintaan kredit. Hal ini 

ditunjukann dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.0416 pada 

derajat keyakinan 5%. Koefisien variabel dummy sebesar  

0.244788, ini berarti ada pengaruh positif antara krisis 

ekonomi dan kredit. Jadi hipotesa keempat bahwa krisis 
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ekonomi berpengaruh positif terhadap permintaan kredit 

terbukti. 

5. Secara bersama-sama variabel independen yaitu Produk 

Domestik Regional Bruto, tingkat suku bunga riil kredit 

perbankan, dan laju inflasi serta dummy variabel krisis 

ekonomi memberikan pengaruh nyata dan signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu permintaan kredit perbankan pada 

bank umum di Propinsi Jawa Tengah. Sehingga hipotesa 

kelima yaitu pengujian secara bersama-sama PDRB, suku  

bunga kredit, inflasi dan krisis ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap permintaan kredit terbukti. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut diatas, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :  

1.  Adanya kenaikan PDRB yang terus  menerus dari tahun ke 

tahun di Propinsi Jawa Tengah sehingga pihak perbankan dapat 

memperluas penyaluran kredit pada bank umum di berbagai 

sektor, disamping itu pemerintah daerah dapat mendukungnya 

melalui kebijakan yang dapat menunjang sektor moneter.  

2.  Pihak perbankan perlu melakukan  kebijakan menurunkan 

tingkat suku bunga kredit ditingkat yang wajar  supaya tidak 

menganggu adanya penyaluran Kredit pada bank umum.   
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3.  Pemerintah perlu melakukan kebijakan menjaga kestabilan nilai 

inflasi agar perekonomian tetap stabil dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatan ekonominya dengan baik. 

4.  Perlu dilakukan adanya pengkajian secara terus menerus tentang 

kredit dalam berbagai sektor yang diberikan oleh bank umum, 

ini perlu dilaksanakan karena kredit memberikan kontribusi 

yang cukup besar dalam perekonomian untuk menunjang  

pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi 

kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan 

penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan hasil-hasil 

pembangunan. 
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