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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional hendaknya dijalankan secara terencana 

(planing), bertahap (gradual) dan berkelanjutan (sustainablity). Keberhasilan 

pembangunan nasional di tandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang 

mantab, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pemerataan 

pendapatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Proses pertumbuhan ekonomi 

yang demikian membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia. 

Partisipasi masyarakat Indonesia dapat terwujud manakala terdapat lembaga 

penghubung antara pihak yang kelebihan dana (surplus of fund) dengan yang 

membutuhkan dana (lack of fund) untuk bersama melakukan aktivitas ekonomi. 

Lembaga penghubung itu adalah lembaga keuangan, yang berupa 

lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan non bank antara 

lain: pasar modal, asuransi, pengadaian, modal ventura, anjak piutang, leasing 

dan lain lain. Sedangkan lembaga keuagan bank terdiri dari bank sentral, bank 

umum dan bank perkreditan rakyat baik milik pemerintah maupun swasta 

nasional. Bank adalah lembaga keuangan yang banyak di kenal masyarakat 
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Indonesia dan mampu membantu memperlancar aktivitas ekonomi melalui jasa 

yang di sediakan. Dengan demikian bank memiliki peran penting dalam 

perekonomian nasional, sehingga Bank Indonesia dan pemerintah senantiasa 

menjaga agar senantiasa mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat 

Indonesia. 

Bank berperan dan berfungsi sebagai lembaga intermediasi 

(intermediary role) dan lembaga transmisi (transmission role) dalam 

perekonomian. Keberadaan bank mampu menjadi jembatan pihak pemilik 

modal (investor ) dengan yang membutuhkan modal (pelaku usaha) sekaligus 

mempercepat mekanisme pembayaran pelaku ekonomi atas transaksi yang di 

lakukan. (Subagyo; 1997:4). Peran dan fungsi ini yang menjadi alasan 

mengapa bank di sebut sebagai agen pembangunan (agent of development) 

dalam proses pembangunan nasional 

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 (pasal 5) bank di Indonesia terdiri 

atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Sedangkan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.  

Kegiatan usaha Bank Umum menurut pasal 6 antara lain;  pertama 

menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, 

sertifikat deposito dan atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu; 

kedua memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, 

menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan 
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atas perintah nasabahnya; surat surat wesel, surat pembendaharaan negara, 

surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang 

berjangka waktu sampai satu tahun dan surat berharga lain yang berjangka 

waktu satu tahun. 

 Problematika yang di hadapi bank akan mempengaruhi perannya 

dalam menciptakan multiplier money, dan penghimpunan dana dari masyarakat 

dalam perekonomian.  Kondisi ini dijelaskan pada tahun 1997/1998 awal krisis  

moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan. Krisis 

yang di awali dengan fluktuatifnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, pada 

awal bulan agustus 1 US$ setara dengan Rp 2650,- dan terus melemah sampai 

pada level Rp 16.500,- per dollar AS pada bulan Pebruari 1998. Krisis ini 

menyebabkan sektor perbankan lumpuh, dan terjadilah krisis perbankan 

(banking crisis) yang di tandai dengan ketidakmampuan likuiditas bank dalam 

menghadapi penarikan yang di lakukan nasabahnya secara bersama dalam 

waktu bersamaan (rush), membengkaknya utang luar negeri lembaga 

perbankan dan tingginya intensitas interbank loans antar bank untuk memenuhi 

likuiditasnya. Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas moneter waktu itu, 

menjalankan fungsi lender of the last resort untuk menyelamatkan sektor ini 

melalui pemberian kredit perbankan dengan suku bunga yang rendah. 

 Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau yang sering di kenal dengan 

BLBI di berikan oleh lembaga otoritas moneter mencapai 330 trilyun atau 30% 

dari PDB. Bukti empiris dana BLBI ternyata belum mampu menyelamatkan 

sektor ini secara menyeluruh karena sampai di bentuknya BPPN dan di 

bubarkannya BPPN sebagai badan atau lembaga khusus untuk menyelamatkan 

industri perbankan nasional, sektor perbankan masih menghadapi masalah 

yang berat dengan di tunjukkan masih adanya bank yang hendak di likuidasi, 
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diambil alih (bank take over) dan bank dalam pengawasan khusus Bank 

Indonesia.  

Kondisi tersebut juga mendorong di lakukannya resrukturisasi 

perbankan di Indonesia yang bertumpu pada tiga strategi yaitu (a) memulihkan 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, (b) meningkatkan 

solvabilitas perbankan (penyelesaian masalah stock), dan (c) memberdayakan 

kembali operasional perbankan (penyelesaian masalah flow). Proses evaluasi 

sampai dengan awal tahun 1999 menunjukkan bahwa resrukturisasi berjalan 

dengan lamban di bandingkan dengan negara Asia lainnya. Kondisi perbankan 

yang demikian berpengaruh terhadap sektor riil atau sektor industri yang 

selama ini memanfaatkan jasa bank untuk melakukan aktivitas ekonomi. 

Sektor riil atau sektor industri waktu itu mengalami kelesuan konsekwensinya 

sektor ini mengalami pertumbuhan yang terus mengecil dan stagnan.  

Salah satu alternatif dalam mekanisme transmisi kebijakan sektor 

moneter dan keuangan untuk membangkitkan sektor riil adalah melalui 

pendekatan price channel yaitu mengunakan suku bunga jangka pendek 

sebagai sasaran operasional. Dalam hal ini kebijakan moneter Bank Indonesia 

ditujukan untuk mempengaruhi suku bunga pasar melalui instrumen suku 

bunga SBI untuk direspon dengan baik dan di tranmisikan secara efektik ke 

suku bunga lainnya (suku bunga penhimpunan, suku bunga pendanaan dan 

suku bunga kredit) baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang 

sehingga pada akhirnya dapat mencapai target final kebijakan Bank indonesia 

yaitu mencapai inflasi yang serendah rendahnya. Responsibilitas dari lembaga 

perbankan yang tinggi akan mempercepat proses transmisi kebijakan moneter 

Bank Indonesia yang di harapkan mempengaruhi sektor riil.  

Era globalisasi saat ini, dalam bisnis perbankan ditandai dengan makin 

ketatnya tingkat kompetisi antar bank untuk mendapatkan kepercayaan dari 
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masyarakat atau deposan. Kompetisi antar bank umumnya melalui persaingan 

bunga (pricing competition) atau dengan menawarkan berbagai macam hadiah 

(non pricing competition). Persaingan bunga, bank menawarkan tingkat bunga 

yang menjanjikan baik untuk tujuan penghimpunan dana dan penyaluran dana 

seperti bunga tabungan, deposito, suku bunga kredit. Berbeda dengan sistem 

non bunga, bank berusaha menarik nasabahnya melalui tawaran hadiah yang 

mewah, meskipun mengeluarkan dana yang cukup besar. 

Ketatnya kompetisis sektor perbankan menuntut lembaga perbankan 

untuk berpegang pada prinsip kehati hatian dalam menjalankan aktivitasnya. 

Prinsip tersebut memunculkan fenomena baru, dimana bank cenderung 

menyalurkan dananya ke kelompok bisnisnya bukan kepihak ketiga..Secara 

ekslusif bank  menyalurkan arus kreditnya kepada perusahaan perusahaan yang 

berskala menengah dan besar (sektor manufaktur modern) yang dianggap 

paling layak mendapatkan kredit (creditworthy) (Todaro:1997:240). Artinya 

praktek   perbankan  dalam menjalankan fungsi dan perannya mengalami 

pembiasan. Pembiasan fungsi intermediasi lembaga perbankan juga di 

sampaikan oleh dana moneter intenasional (IMF). Menurut ketua misi IMF 

dalam rangka konsultasi post program monitoring (PPM). 

 Daniel Citrin menjelaskan jika lembaga perbankan yang telah 

mendapatkan suntikan dana ratusan trillyun rupiah (330 trilyun) tidak dapat 

menjalankan fungsi intermediasi dengan baik maka krisis perbankan kedua 

akan muncul (another banking crisis). Artinya lembaga perbankan seharusnya 

memberikan alokasi kredit relatif lebih besar untuk di salurkan ke dunia usaha 

atau sektor riil agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat  

sehingga lapangan pekerjaan tercipta. Peryataan ini didasarkan pada alasan, 

pertama IMF mengkaji adanya praktek yang kurang sehat dalam pengkucuran 

kredit yang di berikan bank. Kedua pertumbuhan kredit yang mencapai 20% 
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ternyata boros untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 4%, apalagi besarnya 

pertumbuhan kredit itu berasal dari kredit konsuimtif bukan kredit sektor 

produktif untuk modal kerja, atau kredit investasi.(kompas:2004) 

Sektor perbankan saat ini terdapat ekses likuiditas sebesar 400 trilyun 

lebih yang kemudian di tanamkan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

obligasi pemerintah, aktiva antarbank, atau lainnya yang hasilnya hanya akan 

berputar putar di dalam sektor keuangan dan bukan ke sektor riil. Adanya ekses 

likuiditas itu seharusnya perbankan lebih berorientasi pada penyaluran dana ke 

sektor produktif. Kurangnya perhatian sektor perbankan terhadap 

perkembangan sektor riil tercermin dari masih rendah tingkat LDR bank bank 

di Indonesia dan berkerjanya sektor keuangan informal seperti asosiasi kredit, 

koperasi simpan pinjam, group lending schemes dan lain lain merupakan 

indikasi belum optimalnya peran lembaga perbankan di Indonesia 

(Todaro:1997:249). Kondisi ini di jelaskan pada tabel 1.1dan tabel 3.1 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Kondisi Umum Perbankan Indonesia 
Keterangan BP Swasta BPD BLN BC Total 

Jumlah        
Bank       
Des  1997 7 144 27 10 34 222 
Des  1998 7 130 27 10 34 208 
Juni  2003 5 76 26 11 20 138 

Jumlah        
Deposito       

Des  1997 42.97 45.38 2.2 7.18 2.45 100 
Des  1998 52.22 37.17 1.75 6.61 2.25 100 
Juni  2003 44.67 39.3 6.26 6.6 3.26 100 
CAR       
Des  1997 7.77 13.57 11.45 12.76 11.21 9.19 
Des  1998 -21.37 -6.89 14.4 15.55 -6.4 -15.7 
Juni  2003 21.63 20.835 19.53 19.2 33.78 22.86 
NPL       

    Des '97 11.1 3.6 10.9 3.3 5.4 7.2 
Des  1998 22.03 20.9 0.29 0.01 0.01 48.04 
Juni  2003 7.33 4.72 3.68 13.73 16.52 7.05 
LDR       
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Des  1997 115.5 103.1 122.3 67.6 296.9 111.1 
Des  1998 98.09 91.98 133.7 81.39 305.78 87.23 
Juni  2003 36.61 47.94 41.43 51.1 77.52 40.34 
ROA       
Des  1997 1.14 1.08 1.8 5.71 2.67 1.37 
Des  1998 -19.94 -24.84 -5.51 1.41 0.79 -18.76 
Juni  2003 2.05 2.07 2.99 4.48 2.53 2.24 

Sumber : Anwar Nasution :2003 

Tabel 1.2 Perkembangan Indikator Kinerja Perbankan Indonesia 
Indikator  1998 1999 2000 2001 2002 Juni-03 

LDR 72.39 6.16 33.19 33.01 44.4 40.34 
NPL 48.6 32.8 18.8 12.1 8.27 7.05 
CAR -15.7 -8.12 2.46 10.5 11.66 12.86 

Sumber : Anwar Nasution:2003 

Berdasarkan tabel 1.1 dan 3.1 di jelaskan bahwa tingkat LDR mulai 

tahun 1998, 1999 sampai  2003 ternyata trendnya mengalami penurunan yang 

cukup signifikans mulai 72,39 %,  menjadi 61,9 % dan 40,34%. Bahkan rata 

rata LDR saat ini hanya mencapai kisaran 47 % - 50 %. Artinya dari masa 

krisis ekonomi sampai pemulihan ekonomi ternyata fungsi intermediasi 

perbankan belum berjalan dengan baik. Implikasinya sektor riil yang bertumpu 

pada sektor perbankan belum mampu tumbuh dan berkembang. Bank 

Indonesia menghimbau agar sektor perbankan lebih perhatian terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan sektor riil. Kurangnya perhatian lembaga 

perbankan karena menekankan aspek prinsip ke hati hatian (prudential 

banking). Hal ini di dasarkan pada tingginya tingkat kredit bermasalah (non 

performing loans / NPL). Angka NPL mulai tahun 1997 – 2003 rata rata 

mencapai, 7,2%, 48.4%, dan 7.05%, artinya angka ini masih menunjukkan 

tingginya kredit macet dalam bisnis perbankan. Standar yang di tetapkan Bank 

Indonesia nilai NPL tidak boleh melebihi batas 5%. 

Beluim kondusifnya iklim investasi di Indonesia karena kurang 

adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum yang jelas, menyebabkan 

sektor riil belum tumbuh dan berkembang  dengan baik. Keengganan lembaga 
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perbankan untuk menyalurkan dananya pada sektor riil menimbulkan 

fenomena credit crunch dalam perekonomian nasional. Tetapi apabila di telaah 

lebih lanjut belum tumbuhnya sektor riil di Indonesia lebih karena belum 

berjalannya fungsi intemediasi lembaga keuangan di Indonesia terutama 

lembaga perbankan. Dalam masa pemulihan (recovery) ternyata tingkat suku 

bunga kredit (lending rate) masih tinggi yaitu berkisar antara 18 % - 19% 

pertahun sementara suku bunga deposito berkisar antara 17% hingga 18%.  

Tingginya tingkat suku bunga kredit (lending rate) menyebabkan dana 

yang di himpun oleh lembaga perbankan tidak  dapat di serap sektor  riil. 

Kondisi ini menyebabkan proses transmisi kebijakan moneter dengan 

pendekatan price channel belum berjalan efektif. Sehingga pencapaian target 

final Bank Indonesia mengalami hambatan Akibatnya pola pertumbuhan 

ekonomi lebih di dorong kinerja sektor moneter  yang bersifat labil. 

Berdasarkan realitas tersebut Bank Indonesia melakukan kebijakan untuk 

mencapai target inflasi yang rendah (infaltion targeting) melalui pendekatan 

price channel, dan pendekatan exchange rate channel seperti mengupayakan 

stabilitas nilai kurs rupiah (target operasional), terkendalinya jumlah uang 

beredar yang ideal, dan lain lain. 

Stance kebijakan Bank Indonesia yang demikian di harapkan di 

respon dengan baik lembaga perbankan seiring dengan proses recovery 

terrutama yang menyangkut suku bunga penyaluran (suku bunga kredit) dana 

yang berhasil di himpun lembaga perbankan. Penurunan tingkat suku bunga 

kredit diharapkan mampu meningkatkan permintaan volume kredit perbankan, 

terutama kredit modal kerja dan kredit investasi. Pertumbuhan kredit di tahun 

2003 yang mencapai 20% ternyata berasal dari kredit konsumsi dan bukan dari 

kredit modal kerja dan investasi yang merupakan indikasi pulihnya sektor riil 

di Indonesia. Fenomena terjadinya ketegaran atau kekakuan dari sifat suku 
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bunga kredit (lending rate of rigidly) lebih di sebabkan oleh keengganan 

lembaga perbankan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang 

tinggi atau menurun dalam ukuran yang kecil (stiky downward).  

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) di jelaskan bahwa untuk 

mewujudkan perbankan Indonesia yang kokoh, perbaikan senantiasa di 

lakukan dengan menjawab tantangan yang di hadapi perbankan sebagai 

berikut; pertama kapasitas pertumbuhan kredit perbankan masih rendah; kedua 

struktur perbankan yang belum optimal; ketiga pemenuhan kebutuhan 

masyarakat terhadap pelayanan perbankan yang di nilai masih kurang; keempat  

pengawasan bank yang masih perlu di tingkatkan,  kelima kapabilitas 

perbankan yang masih lemah, keenam profitabilitas dan efisiensi operasional 

bank yang tidak sustainable. Ketujuh perlindungan nasabah yang masih harus 

di tingkatkan. kedelapan perkembangan teknologi informasi. ( Publikasi Bank 

Indonesia:API:2004). 

Dalam penjelasan API poin pertama yang menjadi titik tekan Bank 

Indonesia adalah meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit yang di berikan 

kepada masyarakat. Target dapat tercapai jika lembaga perbankan menurunkan 

tingkat suku bunga kreditnya, sebagai respon atas menurunnya suku bunga SBI 

yang di berlakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan hasil kajian Bank 

Indonesia setiap kebijakan Bank Indonesia terutama yang berkaitan dengan 

instrumen suku bunga seperti SBI baru direspon lembaga perbankan kurang 

lebih  8 – 9 bulan untuk suku bunga kredit dan  suku bunga deposito berkisar 

antara 7 – 8 bulan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui penyebab 

rigidnya suku bunga kredit atau pinjaman  perbankan di Indonesia. Apakah di 

sebabkan oleh faktor internal perbankan ataukah di pengaruhi kondisi ekternal 

perbankan.. Penelitian ini berjudul ” Analisis Rigiditas lending Rate 
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Perbankan di Indonesia Periode Januari 2001 – Juni 2004 ”. Tujuanya 

adalah untuk mengetahui faktor penyebab rigidnya suku bunga pinjaman atau 

kredit (lending rate) perbankan di Indonesia, apakah terdapat hubungan yang 

signifikan atau tidak serta bagaimana sifatnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan untuk memberikan arah penelitian 

yang jelas maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut 

1. Apakah terdapat pengaruh suku bunga SBI terhadap rigidnya lending rate 

perbankan di Indonesia. 

2. Apakah terdapat pengaruh kurs terhadap rigidnya lending rate perbankan  

di Indonesia. 

3. Apakah terdapat pengaruh volume kredit terhadap rigidnya lending rate 

perbankan  di Indonesia. 

4. Apakah terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap rigidnya lending 

rate perbankan  di Indonesia. 

5. Apakah terdapat pengaruh jumlah bank umum terhadap rigidnya lending 

rate perbankan  di Indonesia. 

6. Apabila terdapat pengaruh antar variable vareiabel  tersebut, bagaimana 

sifat - sifatnya. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh suku bunga SBI terhadap 

rigidnya  lending rate perbankan di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kurs terhadap rigidnya lending 

rate perbankan di Indonesia.  
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3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh volume kredit terhadap rigidnya 

lending rate perbankan di Indonesia.  

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dana pihak ketiga terhadap 

rigidnya lending rate perbankan di Indonesia.  

5. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh jumlah bank umum terhadap 

rigidnya lending rate  perbankan di Indonesia.  

6. Untuk mengetahui sifat pengaruh atau hubungan antar variabel tersebut, 

apakah bersifat positif atau negatif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi; 

1. Lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan ekonomi 

fiskal dan moneter baik Bank Indonesia maupun lembaga lainnya sebagai 

referensi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang mampu 

meningkatkan kestabilan perekonomian Indonesia. 

2. Para peneliti selanjutnya, mungkin dapat di gunakan sebagai salah satu 

referensi, yang berguna meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. 

3. Akademisi, hasil penelitian ini dapat menambah pembendaharaan riset 

tentang kebijakan moneter di Indonesia terutama di FE UNS. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

Berdasarkan gambar diatas bahwa tingkat lending rate atau suku bunga 

kredit  perbankan  di pengaruhi oleh instrument operasional Bank Indonesia 

yang sering di gunakan dalam operasi pasar terbuka yaitu Sertifikat Bank 

Indonesia, nilai tukar rupiah sebagai variabel ekternal dalam penelitian ini. 

Sedangkan varibel internal yang mempengaruhi tingkat lending rate  

perbankan di Indonesia adalah volume kredit yang di salurkan perbankan, 

dana pihak ketiga yang berhasil di himpun serta jumlah bank umum.  

Perkembangan bank tidak akan lepas dari kebijakan moneter Bank 

Indonesia seperti kebijakan uang ketat (tight money policy) untuk mencapai 

target inflasi yang di tetapkan (Inflation Targeting) sebagai anchor –nya 

maupun kebijakan giro wajib minimum (GWM) Tingkat inflasi yang rendah 

mengambarkan tingkat resiko dalam dunia bisnis relatif rendah. Harapan 

(expectation) dari kebijakan ini di respon oleh lembaga perbankan dengan 

menurunkan tingkat suku bunga kreditnya atau lending rate. Rendahnya suku 

bunga kredit perbankan diharapkan fungsi intermediasi perbankan membaik 

dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sektor riil dan dalam jangka 

panjang dapat menstabilkan perekonomian nasional. Adapun secara parsial 

variabel dependen dapat di jelaskan variabel independen sebagai berikut: 
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1. Lending  rate dan Suku bunga SBI 

SBI merupakan instrumen kebijakan moneter bank Indonesia untuk 

menyerap likuiditas bank. Makin tinggi tingkat suku bunga SBI maka bank 

akan memilih menginvestasikan dananya dalam bentuk SBI karena 

keuntungannya tinggi dengan tingkat resiko nol (free risk). Kebijakan yang 

demikian akan merespon bank untuk menaikkan suku bunga kredit (lending 

rate). 

2. Lending  rate dan Kurs 

Besar kecilnya lending rate juga di pengaruhi nilai kurs makin tinggi  

nilai kurs rupiah terhadap US$ artinya rupiah mengalami depresiasi makin 

semakin tinggi  tingkat suku bunga pinjaman yang di berlakukan oleh bank  

3. Lending  rate dan volume kredit 

Tinggi rendahnya tingkat suku bunga kredit di tentukan oleh besar 

kecilnya volume kredit yang di alokasikan. Makin tinggi tingkat volume 

kredit maka semakin rendah tingkat suku bunga yang akan di bebankan 

kepada debitur atau peminjam. 

4. Lending  rate dan dana pihak ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana yang berhasil dihimpun bank yang 

bersumber dari masyarakat. Besarnya DPK ini dapat mencapai 80%-90% dari 

total dana bank. Makin tinggi tingkat DPK maka perbankan  akan lebih 

leluasa dalam penyalurannya karena tingginya penawaran (supply of fund) 

yang di miliki bank. Sehingga implikasinya dapat menurunkan tingkat bunga 

kredit. 

5 Lending rate dan jumlah Bank Umum  

Jumlah Bank umum adalah banyaknya bank umum yang masih 

menjalankan operasinya dalam industri  perbankan  di Indonesia. Makin besar 

jumlah bank umum makin kompetitif pasar dalam industri perbankan di 
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Indonesia. Dengan tingginya jumlah bank umum di Indonesia akan 

menyebabkan menurunnya suku bunga kredit perbankan karena instrumen ini 

merupakan salah satu instrumen yang di pakai lembaga perbankan dalam 

menjalankan aktivitasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Di duga bahwa suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikans 

terhadap tingkat lending rate perbankan baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

2. Di duga bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

lending rate perbankan baik jangka pendek maupun  jangka panjang. 

3. Di duga bahwa volume kredit yang di salurkan perbankan berpengaruh 

negatif dan signifikans terhadap tingkat lending rate perbankan baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang 

4. Di duga bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap lending rate perbankan  baik jangka pendek maupun jangka 

panjang 
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5. Di duga bahwa jumlah  bank umum dalam industri perbankan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap lending rate perbankan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang berjudul “ Analisis Rigiditas Lending 

Rate Perbankan di Indonesia Periode Januari 2001 – Juni 2004   

merupakan penelitian yang bersifat penjelasan (explanatory research) 

yaitu penelitian yang menfokuskan pada penjelasan hubungan hubungan 

antar variabel dan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat kuantitatif 

dengan mengambil data time series periode Januari 2001 – Juni 2004  dan 

sifatnya bulanan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder (secondary date). 

2. Sumber Data 

Jenis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder (secondary date) yang di peroleh dari studi kepustakaan laporan 

tahunan Bank Indonesia, dan Biro Pusat Statistik.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi. 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara 

langsung variabel variabel yang berkaitan dengan penelitian skripsi. 

b. Metode Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca 

literatur yang relevan dan berkaitan dengan penelitian skripsi. Relevansi 

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



 
 

 

16 

didasarkan pada data yang telah di sajikan oleh institusi yang bersangkutan 

dan telah teruji secara empiris, misalnya data yang dikeluarkan BPS dan 

biro statistik Bank Indonesia dan terdapat hubungan secara teoritis. 

4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

a. Suku Bunga Kredit (SBK) 

Adalah tingkat bunga yang di tawarkan dan atau di bebankan kepada 

nasabah atau peminjam ketika meminjam dana dari bank. Pada penelitian 

ini suku bunga kredit yang dipakai adalah suku bunga kredit riil yaitu suku 

bunga kredit nominal pada periode tertentu di kurangi tingkat inflasi pada 

periode yang sama. Sedangkan data tingkat bunga kredit yang di gunakan 

adalah tingkat bunga kredit bulanan dalam bentuk persen. 

b. Suku Bunga SBI (SBI) 

Suku Bunga SBI adalah tingkat bunga yang di berikan oleh Bank 

Indonesia kepada bank umum yang telah menyimpan dananya di Bank 

Indonesia. Pada penelitian ini suku bunga SBI yang dipakai adalah suku 

bunga SBI riil yaitu suku bunga SBI nominal pada periode tertentu di 

kurangi tingkat inflasi pada periode yang sama dan dinyatakan dalam 

persen dan bersifat bulanan. 

c. Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar (exchange rate) adalah harga mata  suatu uang terhadap 

mata uang lainnya (Salvatore,1990) sedangkan menurut Boediono nilai 

tukar adalah harga (yang dihitung dengan mata uang domestik) dari satu 

unit mata uang asing atau perbandingan harga antar valuta asing bila 

terjadi pertukaran. 

d. Volume Kredit (Kr) 
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Adalah besarnya volume dana yang disalurkan atau dipinjamkan 

lembaga perbankan kepada nasabah atau debitor dari dana yang berhasil 

dihimpun dari deposan atau nasabahnya. Dalam penelitian ini besarnya 

volume kredit di ukur dengan satuan milyar rupiah per bulan. 

e. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Adalah dana yang berhasil di himpun dari masyarakat, terdiri dari 

giro, tabungan dan deposito.Dana ini merupakan sumber pendanaan 

terbesar bank yang dapat mencapai 80% -90%. Dalam penelitian ini dana 

pihak ketiga di ukur dengan satuan milyar rupiah. 

 

 

 

f. Jumlah Bank Umum (JB) 

Adalah banyaknya bank umum di Indonesia yang masih beroperasi 

sampai saat ini, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan jasa bank umum. Dalam penelitian ini jumlah bank umum 

di nyatakan atau diukur dalam unit. 

5. Metode Analisis Data 

Pendekatan yang di gunakan untuk menganalisis hubungan antar 

variabel dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan teori ekonometri, 

teori statistik dan teori ekonomi dengan lebih menekankan pada 

pendekatan model analisis deret waktu (time series analisis). Model umum 

yang di pakai dalam penelitian ini adalah model linier berganda. Dengan 

pendekatan alat analisis dinamis parsial adjusment model (PAM) 

Hubungan yang di harapkan dari persamaan yang di estimasikan 

dalah sebagai berikut: 
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SBKt* = f ( SBIt, KURSt, KRt, DPKt, JBt, Ut )...............................(1.1) 

Dimana ; 

SBK* = suku bunga kredit pada periode t (dalam persen). 

SBIt = suku bunga SBI pada periode t (dalam persen). 

KURSt = nilai tukar rupiah pada periode t (ribuan rupiah). 

KRt =  volume kredit pada periode t (dalam milyar rupiah). 

DPKt =  Dana pihak ketiga pada periode t (dalam milyar rupiah). 

JBt          =  Jumlah Bank Umum pada periode t (dalam unit) 

Ut = Error distribunce pada periode t. 

Langkah pertama yang perlu di lakukan dalam menerapkan teknik 

kointegrasi maupun PAM adalah dengan melakukan uji uji terhadap data 

variabel dalam penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut stasioner 

atau tidak dan pada derajad integrasi berapa data variabel tersebut 

berkointegrasi. Alat analisis yang di pakai untuk mengetahui hal itu adalah 

dengan uji akar akar unit (unit root of test) dan uji derajat kointegrasi 

(degree of integration for test). Setelah di lakukan pengujian akar akar unit 

dan derajat kontegarasi, hasil pengujian di peroleh data adalah stasioner 

(variabel dan residualnya) serta berintegasi pada derajat tertentu maka baru 

kemudian di gunakan model pendekatan parsial adjusment model (PAM) 

untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam penelitian. 

 Adapun dua pengujian orde atau derajad integrasi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji Akar akar Unit (Unit root test) 

Uji akar unit merupakan uji stasioneritas karena maksud 

pengujian ini adalah untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari 

autoregresif yang di taksir mempunyai nilai satu atau tidak. Langkah 

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



 
 

 

19 

awal yang harus di lakukan adalah menaksir model autoregresif dari 

masing masing variabel yang akan di uji dengan uji akar akar unit, 

tetapi selain uji akar akar unit dapat juga di gunakan uji Dickey – 

Fuller (DF) dan Augmented Dickey – Fuller (ADF). 

DYt= a0 + a1BYt+Sb1B
1 DYt…………………..........................(1.2) 

DYt = c0 + c1T + c2BYt + Sd1B
1 DYt…………….....................(1.3) 

Dimana DYt = Yt  - Yt-1, BYt = Yt-1, T = trend waktu dan Yt 

adalah variabel yang diamati pada periode t serta k yaitu besarnya 

waktu kelambanan yang di hitung dengan rumus K = N1/3 dimana, N 

adalah jumlah sampel. Langkah selanjutnya dengan membandingkan 

nilai statistik DF dan ADF tabel. Nilai DF dan ADF ditunjukkan oleh 

nisbah (t)  pada koefisien regresi BYt pada persamaan (1.2) dan (1.3). 

b. Uji Derajad Integrasi 

Jika data yang diamati pada uji akar akar unit ternyata tidak 

stasioner, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji derajad 

integrasi. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pada derajad 

berapa data yang diamati stasioner. Uji integrasi mirip dengan uji akar 

akar unit sehingga untuk melakukan pengujian ini terlebih dahulu di 

lakukan penaksiran model otoregresif dengan OLS. 

DZYt = b0 + b1BDYt +S f1B 1 DZYt…………………...............(1.4) 

DZYt = d0 + d1T+ d2BDYt +S h1B 1 DZYt…………..…..........(1.5) 

Setelah nilai DF dan ADF hitung di ketahui dengan melihat nilai 

statistik pada koefisien regresi BDYt  pada persamaan (1.4) dan (1.5) 

maka langkah selanjutnya adalah dengan membandingkan dengan 

i=1 

i=1 

k 

i=1 

k 

i=1 
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nilai DF dan ADF tabel. Jika b1 dan d2 sama dengan satu maka 

variabel Yt  di katakan stasioner pada derajad satu atau Yt 1(1). 

Demikian pula sebaliknya Jika b1 dan d2 tidak berbeda dengan nol 

maka variabel Yt  di katakan belum  stasioner pada derajad integrasi 

satu. Dalam hal ini uji derajad integrasi perlu di lanjutkan hingga di 

peroleh suatu kondisi yang stasioner, sehingga memungkinkan suatu 

variabel akan stasioner pada derajad integrasi dua, tiga, empat dan 

seterusnya. 

c. Uji Kointegrasi 

Setelah prasyarat dari uji kointegrasi di penuhi maka dapat di 

ketahuii data yang diamati stasioner pada drajad keberapa. Hal ini 

perlu di tunjukkan karena adanya syarat dari uji kointegrasi yaitu 

bahwa dalam melakukan uji kointegrasi, data yang di gunakan harus 

berintegrasi pada derajad yang sama. Uji statistik yang sering di pakai 

adalah uji CRDW, uji DF, dan uji ADF. Untuk mendapatkan CRDW, 

DF, dan ADF-hitung harus di yakini lebih dulu bahwa himpunan data 

yang akan di gunakan dalam penelitian berintegrasi pada derajad yang 

sama, sehingga langkah selanjutnya adalah membentuk regresi 

kointegrasi dengan OLS: 

SBKt* =  c0 + c1SBIit + c2KURSt + c3KRt + c4DPKt  + c5JBt + 

Ut.................................................................................................(1.6) 

Dimana SBKt*  adalah variabel dependen dan SBIt, Kurst, Krt, DPKt,  

JBt, adalah variabel independen sedangkan et variabel gangguan 

(disturbence term). 

Dari persamaan (1.6) ini di peroleh nilai CRDW hitung, yaitu 

nilai DW-hitung pada persamaan tersebut, nilai DF-hitung dan ADF-
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hitung yang di lihat dari nilai statistik pada koefisien BEt pada 

persamaan (1.6).  Kemudian nilai tersebut di bandingkan dengan nilai 

CRDW tabel, nilai DF dan nilai ADF tabel. 

d. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terdapat 

hubungan yang linear antar variabel penjelas. Akibat adanya 

Multikolinearitas sempurna r2
xi,yi = 1, adalah koefisien yang di 

estimasi tidak dapat di tentukan dan standar error dari koefisien 

menjadi sangat besar. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

digunakan uji klein yaitu membandingkan nilai koefisien korelasi 

setiap variabel penjelas dengan nilai determinasi. Apabila nilai dari 

koefisien korelasi variabel penjelas lebih kecil dari koefisien 

determinasi maka tidak terdapat masalah multikolinearitas.  

2) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasitas terjadi karena variance yang ditimbulkan oleh 

variabel pengganggu tidak konstans untuk semua variabel  penjelas. 

Konsekuensi adanya Heteroskedasitas ini menjadikan uji signifikansi 

(uji t dan uji F) menjadi tidak tepat dan koefisien regresi menjadi 

tidak mempunyai variance yang minimum walaupun penaksir 

tersebut tidak bias dan konsisten untuk mendeteksi adanya 

heteroskedasitas dilakukan uji glejser dan uji Park. Hal ini untuk 

mengetahui t hitung dengan table pada taraf signifikansi tertentu. 

Bila t hitung kurang dari t table pada taraf signifikansi tertentu dan 

df = N-k , maka Ho di terima yang berarti tidak terdapat hubungan 

yang signifikans antara residual dengan variabel penjelasnya atau 
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dengan kata lain tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam 

model. 

3) Uji Autokorelasi 

Suatu model di katakan terdapat autokorelasi apabila terjadi 

korelasi serial di antara error term variabel pengganggu serangkaian 

observasi. Untuk menguji adanya autokorelasi dari hasil estimasi di 

gunakan uji Durbins-Watson. Langkah awal pengujian ini adalah 

menentukan nilai kritis dL (lower limits) dan dU (upper limits) 

berdasarkan jumlah observasi dan banyaknya variabel independen. 

Hipotesis Ho menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif 

maupun negatif jika: 

d  < d1   : menolak Ho. 

d  <  4 – dL : menolak Ho 

du  < d < dL : menolak Ho 

Dari hasil estimasi di peroleh nilai  d (DW) hitung, kemudian 

dengan besarnya d tabel dengan tingkat signifikansi 5% (N, K-1) di 

mana N = jumlah observasi dan K = jumlah variabel akan di peroleh 

nilai dL dan du.Apabila du < d < 4 – du, maka Ho di terima yang 

menunjukkan bahwa model analisis tidak terdapat autokorelasi baik 

positif dan negatif. Tetapi untuk alat analisis model dinamis PAM 

pengujian autokorelasi mengunakan rumus Durbins-Watson sebagai 

berikut:  

h = (1-1/2 d) )][var(1 2an

n

- ...............................................(1.7) 
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   Autokorelasi   ragu-ragu                ragu-ragu        Autokorelasi   

    positif Tidak ada                  negatif 

autokorelasi 

 

0  dl          du                 4-du                 4-dl                   4         

Hipotesisnya, Ho adalah dua ujungnya tidak ada serial 

autokorelasi baik positif maupun negatif, maka : 

 d < dL    = menolak Ho 

 d > 4 – dL   = menolak Ho 

 dU < d < 4 – dU   = menerima Ho 

 dL < d < dU    = pengujian tidak meyakinkan 

 4 – dU < d < 4 – dL     = pengujian tidak meyakinkan 

e. Uji t statistik  

Yaitu uji untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing 

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

t hitung = b1 / Se (b1).................................................................(1.8) 

Dimana b1  = koefisien regresi, Se = standar error koefisien regresi. 

Ho : a1  sama dengan nol 

Ha : a1 tidak sama dengan nol 

Kriteria Pengujian : 

1) Jika t > t (a/2 n-1) atau –t < - t (a/2 n-1)  maka Ho di tolak dan Ha di 

terima. Artinya variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikans. 

2) Jika - t (a/2 n-1) < atau sama dengan dan t < atau sama dengan  t (a/2 

n-1)  maka Ho di terima dan Ha di tolak. Artinya variabel 
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independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikans. 

f. Uji F. 

Yaitu uji untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel variabel 

independen secara bersama sama terhadap variabel dependen. 

Rumusnya adalah sebagai berikut: 

Ho : a1 =  a2  =  a3  =  a4 = 0 dan sebaliknya. 

F hitung = (R2 / (1k-1)) / ( (1- R2) / (N-K))................................(1.9) 

 

 

 

 

Kriteria Pengujian: 

1) Jika nilai F hitung < F tabel maka Ho di terima dan Ha di tolak, 

artinya variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi 

variabel dependen secara signifikans. 

2) Jika nilai F hitung > F tabel maka Ho di tolak dan Ha di terima yang 

artinya variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikans. 

g. Uji Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang 

paling baik dalam analisis regresi , ditunjukan oleh besarnya koefisien 

determinasi (R2 adjusted antara nol dan satu). Koefisien determinasi nol 

berarti variabel independent tidak berpengaruh sama sekali terhadap 

variabel dependen. Jika mendekati satu berarti variabel independen 
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berpengaruh terhadap variabel dependent secara signifikans. 

Dirumuskan sebagai berikut: 

R2 = (1-(1- R2))/(N-K)) / (N-K-1).............................................(1.10) 

Dimana :   R2  = Koefisien determinasi  

  N = Jumlah observasi 

  K = Jumlah variabel 

h. Uji Partial Adjustment Model (PAM)  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

parameter jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek 

merupakan suatu periode dimana semua faktor independen seperti 

suku bunga SBI (SBI), Kurs Rupiah (Kurs) volume kredit (KR) dana 

pihak ketiga (DPK) dan jumlah bank umum (JB), belum 

menyesuaikan secara penuh terhadap perubahan suku bunga kredit 

atau pinjaman perbankan. Sedangkan jangka panjang adalah suatu 

periode yang memungkinkan mengadakan penyesuaian penuh untuk 

setiap perubahan yang timbul. Sehingga dalam penelitian ini 

digunakan model PAM (Partial Adjustment Model ). 

Model penyesuaian parsial yang dikembangkan Nerlove 

(1958) dipilih karena mempunyai keunggulan yaitu: (1) koefisien 

penyesuaian parsial variabel tak bebas Yt-1 mempunyai arti ekonomi 

yang jelas, dan (2) dengan menggunakan nilai koefisien parsial, 

elastisitas permintaan jangka panjang dapat dihitung (Nurung, 

1998:2). 

Dasar penurunan model penyesuaian parsial (Partial Adjustment 

Model) adalah: 
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SBKt  * = b0 + b1 SBIt  + b2 Kurst  + b3 KRt  + b4 DPKt  + b5 JBt  + 

Ut....................................................................... (1.11) 

Karena nilai suku bunga kredit yang di inginkan tidak dapat di 

amati secara langsung maka Nerlove mendalilikan hipotesis 

penyesuaian parsial, sehingga persamaan (1.11) diatas berubah 

menjadi persamaan (1.16) sebagai berikut. 

SBKt  - SBKt-1 = d ( SBKt *  -  SBKt-1 ).................................(1.12) 

SBKt  - SBKt-1 = d SBKt *  -  d SBKt-1..................................(1.13) 

SBKt  = d SBKt * - d SBKt-1 + SBKt-1....................................(1.14) 

SBKt  = d SBKt *  + SBKt-1 - d SBKt-1..................................(1.15) 

SBKt  = d SBKt *   + ( 1- d ) SBKt-1......................................(1.16) 

Dimana : 

SBKt  - SBKt-1 : Perubahan SBK yang sebenarnya pada saat t. 

SBKt*  - SBKt-1 : Perubahan SBK yang di inginkan pada saat t 

SBKt      : Suku bunga kredit yang sebenarnya pada saat t 

SBKt *     : Suku bunga kredit yang di inginkan pada saat t 

d      : Nilai koefisien penyesuaian,nilainya 0 <d< 1 

a) Jika  d = 1 maka nilai suku bunga kredit yang sebenarnya 

sama dengan nilai suku bunga kredit yang diinginkan, 

dimana suku bunga kredit yang sebenarnya 

menyesuaiakan dengan suku bunga kredit yang di 

inginkan secara instan (seketika) dalam periode yang 

sama. 

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



 
 

 

27 

b) jika  d = 0 maka tidak ada perubahan apapun, karena 

nilai suku bunga kredit yang sebenarnya pada saat t sama 

dengan yang diamati pada periode sebelumnya.  

Persamaan 1.16 menjelaskan bahwa perubahan suku bunga 

kredit yang sebenarnya dalam periode waktu tertentu t adalah suatu 

fraksi d dari perubahan suku bunga kredit yang di inginkan untuk 

periode itu, atau suku bunga kredit yang sebenarnya pada periode t 

adalah rata rata tertimbang dari suku bunga kredit yang di inginkan 

pada periode t di tambah dengan suku bunga kredit yang sebenarnya 

pada periode sebelum t dengan d sebagai bobotnya , dimana nilai d 

sebesar ( 1- d ). Dengan mensubtitusikan persamaan 1.11 ke dalam 

persamaan 1.16 di peroleh persamaan 1.17 dan 1.18  sebagai berikut 

SBKt  = d (b0 + b1 SBIt  + b2 Kurst  + b3 KRt  + b4 DPKt  + b5 JBt  + Ut) 

+ ( 1 - d ) SBKt-1.........................................................( 1.17 ) 

SBKt  =  db0 + db1 SBIt + db2 Kurst  + db3 KRt  + db4 DPKt  + db5 JBt  

+ ( 1 - d ) SBKt-1  +  d Ut...........................................( 1.18 ) 

Persamaan regresi 1.18 inilah yang di kenal dengan model PAM, 

linear. Untuk lebih sederhana persamaan PAM linear jangka pendek 

dapat di susun sebagai berikut: 

Berdasarkan persamaan 1.18 dapat di buat persamaan regresi model 

PAM jangka pendek sebagai berikut: 

SBKt   = c0 + c1 SBIt + c2 Kurst + c3 Krt + c4 DPKt + c5 JBt + c6 SBKt-1 +  

d Ut...........................................................................(1.19) 

Persamaan regresi untuk jangka panjang di peroleh dengan membagi 

konstanta dan masing masing koefisien regresi pada persamaan jangka 
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pendek dengan koefisien penyesuaian, dan mengeluarkan variabel 

SBKt-1 dari persamaan sehingga di peroleh persamaan regresi sebagai 

berikut:   

SBKt   = α0 + α1 SBIt + α2 Kurst + α3 KRt + α4 DPKt + α5 

JBt.......................................................................(1.20) 

Jika di transformasi ke dalam model logaritma maka persamaan 

regresi jangka pendek dan jangka panjangnya adalah sebagai berikut: 

LogSBKt   = c0 + c1 LogSBIt + c2 LogKurst + c3 LogKrt + c4 LogDPKt + 

c5 LogJBt + c6 LogSBKt-1 +  d Ut..................(2.1)  dan,  

LogSBKt = α0 + α1 LogSBIt + α1 LogKurst + α1 LogKrt + α1 LogDPKt +  

α1 LogJBt...................................................... (2.2) 

Dimana 

SBKt  : Suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia pada periode t. 

SBIt : Suku bunga SBI pada periode t. 

Kurst : Nilai kurs Rupiah terhadap dollar AS pada periode t. 

Krt : Volume kredit yang di salurkan perbankan pada periode t. 

DPKt : Dana pihak ketiga yang di himpun bank pada periode t. 

JBt : Jumlah   Bank Umum pada periode t. 

SBKt-1 : Suku bunga pinjaman perbankan pada periode sebelum t. 

c0 : Konstanta yang nilainya db0 

c1 : Koefisien regresi dari variabel SBIt , nilainya  db1 

c2 : Koefisien regresi dari variabel Kurst ,nilainya db2 

c3 : Koefisien regresi dari variabel Krt , nilainya db3 

c4 : Koefisien regresi dari variabel DPKt , nilainya db4 

c5 : Koefisien regresi dari variabel JBt , nilainya db5 
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c6 : koefisien regresi SBKt-1 , nilainya (1- d) 

d  :  Koefisien penyesuaian, nilainya ( 1 - b6 ) 

α 0 : Konstanta jangka panjang, nilainya c0 / ( 1 - b6 ) 

 α 1 : Koefisien regresi jangka panjang SBIt , nilainya c1 / ( 1 - c6 ) 

 α 2 : Koefisien regresi jangka panjang Kurst , nilainya c2 / ( 1 - c6 ) 

 α 3 : Koefisien regresi jangka panjang Krt , nilainya c3 / ( 1 - c6 ) 

 α 4 : Koefisien regresi jangka panjang DPKt , nilainya c4 / ( 1 - c6 ) 

α 5 : Koefisien regresi jangka panjang JBt , nilainya c5 / ( 1 - c6 ) 

Model dinamik mempunyai parameter yang berbeda untuk 

jangka panjang dan jangka pendek, demikian pula elastisitasnya. 

Besarnya elastisitas jangka panjang dipengaruhi oleh koefisien 

penyesuaian (Adjustment Coefficient). Sedangkan elastisitas jangka 

pendek dapat dihitung dari koefisien persamaan penduga. 

 

1)  Elastisitas dengan fungsi linear tanpa Log 

E = B (P/Q) 

Keterangan : 

E : elastisitas 

B : koefisien regresi dari masing-maing variabel 

P : rata-rata dari masing-masing variabel independen 

Q : rata-rata variabel dependen dalam hal ini SBKt, sedangkan  

2)  Elastisitas dengan  fungsi logaritma ganda (Log) 

Dalam fungsi ini koefisien elastisitas dapat langsung diketahui 

dari koefisien regresi masing-masing variabel untuk jangka pendek, 

sedangkan untuk jangka panjang harus disesuaikan dulu dengan nilai 

d. Dimana kalau koefisien elastisitasnya bernilai : 
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E > 1  = Elastis 

E < 1  = Ineastis 

E = 1  = Unitari elastis 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Pengertian Perbankan dan Bank 

Menurut UU No 10 tahun 1998, pasal 1 yang di maksud dengan 

perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas industri perbankan 

diharapkan mampu mendorong perkembangan dan peningkatan proses 

pembangunan di Indonesia yang di lakukan secara kontinyu dan menyeluruh. 

Menurut Verry Stuart dalam bukunya Bank Politik dijelaskan bank 

adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik 

dengan alat - alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperoleh 

dari orang lain  maupun dengan jalan memperedarkan alat - alat penukaran 

baru berupa uang giral. Sementara menurut A. Abdurrahman dalam 

eksiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan  dijelasakan bank adalah 

suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa 

seperti memberikan pinjaman mengedarkan mata uang pengawasan terhadap 

mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, 

membiayai usaha perusahaan dan lain lain. 
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Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank 

merupakan lembaga keuangan yang fungsinya menghimpun dana dari 

masyarakat atau deposan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta 

memberikan pelayanan yang berupa jasa untuk mempermudah transakasi 

dalam aktivitas ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Sedangkan keberadaan bank akan membentuk system   

perbankan , sementara aktivitas - aktivitas bank akan mempengaruhi kinerja 

industri perbankan secara makro. Dengan demikian bank merupakan lembaga 

keuangan yang bertindak sebagai perantara (financial intermediary) antara 

sektor moneter dengan sektor riil. Peranan lembaga perbankan diharapkan 

mampu mempercepat mekanisme transmisi kebijakan moneter untuk 

mempengaruhi  sektor riil.  

 

1. Jenis – Jenis Bank 

a. Berdasarkan Undang – Undang No 10 tahun 1998, pasal 5 di jelaskan 

sebagai berikut: 

1) Bank Umum  

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

2) Bank Perkreditan Rakyat  

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

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



 
 

 

33 

b. Berdasarkan Kepemilikannya. 

1) Bank bank  milik negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) 

 Adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia (BI) yang di 

dirikan berdasarkan UU No 13 tahun 1968. 

2) Bank Umum Milik Negara 

Adalah bank umum yang kepemilikan sahamnnya terbesar 

dimiliki oleh negara meliputi BNI 1946 didirikan berdasarkan UU 

No 17 tahun 1968, BDN didirikan berdasarkan UU No 19 tahun 

1968, Bank Bumi Daya di dirikan berdasarkan UU No 17 tahun 

1968, BRI didirikan berdasarkan UU No 21 tahun 1968, dan Bank 

Eksim didirikan berdasarkan UU No 22 tahun 1968. 

3) Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)  

Adalah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima 

simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas 

berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembagunan, di 

dirikan berdasarkan UU No 21 prp 1960. 

4) Bank milik pemerintah daerah (Badan Usaha Milik Daerah atau 

BUMD) 

Adalah bank dalam pengumpulan dananya terutama 

menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan 

kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang 

pembagunan, bank pembangunan daerah yang terdapat di setiap 

daerah tingkat I, dan didirikan berdasarkan  UU No 13 1962. 
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5) Bank Tabungan Negara  

Adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama 

menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya 

memperbungakan dananya dalam kertas berharga., didirikan 

berdasarkan UU No 20 tahun 1968. 

6) Bank milik swasta nasional  

Adalah bank bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

warga negara Indonesia dan atau badan hukum peserta dan 

pimpinanannya terdiri atas warga negara Indonesia, didirikan 

berdasarkan SK. Men. Keu. No 603/MK/IV/12/1968. Bank bank 

ini tergabung dalam perhimpunan bank nasional swasta (Perbanas) 

pada tahun 1953. Bank ini terdiri dari Bank Devisa dan Bank 

Umum Nasional antara lain Bank Buana, BCA, BDNI, Bank 

Niaga, Overseas Ekpress Bank (OEB). 

7) Bank milik swasta campuran (nasional dan asing) 

8) Bank milik asing (cabang dan perwakilannya)  

Adalah bank yang seluruh saham sahamnya di mililki oleh 

warga negara asing dan atau badan hukum peserta dan 

pimpinannya terdiri atas warga negara asing, didirikan berdasarkan 

SK. Men Keu No:034/MK/IV/2/1968. Bank ini antara lain bank 

umum asing, bank pembangunan asing, bank tabungan asing. 

c. Berdasarkan penekanan kegiatannya. 

1) Bank retail (Retail banks). 

2) Bank korporasi (Corporate banks). 
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3) Bank komersial (Commercial bank). 

4) Bank pedesaan (Rurals banks).  

Adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang 

dan natura (padi, jagung, dsb) dan dalam usahanya memberikan 

kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk 

natura kepada sektor pertanian dan pedesaan. 

5) Bank pembangunan (Development banks).  

Adalah bank dalam pengumpulan dananya terutama 

menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan 

kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang 

pembagunan. 

d. Berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha. 

1) Bank konvensional  

Adalah bank yang beroperasinya mengambil keuntungan dari 

margin antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan dan 

mendasarkan aktivitasnya mengambil keuntungan dari bunga. 

2) Bank berdasarkan prinsip syariah  

Adalah bank yang segala aktivitasnya didasarkan pada 

prinsip syariah islam di mana adanya pelarangan dalam 

pengambilan bunga dalam syariah islam termasuk salah satu jenis 

riba yang dilarang  dalam syariah islam, jenisnya ada 2 yaitu bank 

umum syariah dan bank umum konvensional yang membuka unit 

syariah. 
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2 Fungsi dan Usaha Bank 

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat untuk berbagai tujuan 

sebagai financial intermediary. Tetapi lebih spesifik fungsi bank adalah 

sebagai berikut: 

a. Agent of Trust 

Bank adalah agen atau lembaga yang di bentuk atas dasar 

kepercayaan dari masyarakat baik dalam penghimpunan dana maupun 

dalam penyaluran dananya. Trust adalah modal utama bagi bank dalam 

menjalankan bisnisnya, agar dapat lebih maju dan berkembang serta 

memberikan peran dalam kegiatan perekonomian. 

b. Agent of Development 

Bank adalah lembaga yang menjadi bagian dari sektor moneter harus 

mampu menjadi agen yang mampu memperlancar kegiatan ekonomi 

masyarakat atau pelaku ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi dan 

konsumsi dalam perekonomian nasional. 

c. Agent of Services 

Keberadaan bank hendaknya membantu aktivitas ekonomi 

masyarakat secara umum dan aktivitas lainnya melalui berbagai macam 

jasa  yang di sediakan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang 

berharga, pemberian jaminan bank, dan lain lain sehingga keberadan bank 

benar benar bermanfaat.(Tri Susilo, 2000:6) 

Menurut Ruddy Tri Santoso, fungsi pokok perbankan apabila 

dilihat dari sudut pandang peranannya di bidang ekonomi terdiri atas 
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empat yaitu: pertama, menerima simpanan dalam bentuk tabungan (saving 

Account), deposito berjangka (time deposits) dan giro (cuurent account) 

serta mengkonversikan ke dalam rekening koran yang fleksibel untuk 

dapat di pergunakan oleh masyarakat. Kedua, melakukan transaksi 

pembayaran melalui perintah pembayaran (standing intructions) atau bukti 

bukti lain. Ketiga, memberikan pinjaman atau kriteria invesrasi lain di 

sektor sektor yang menghasilkan rate of return mencukupi dari cost of 

fund dari sumber dana perbankan, dan,  Keempat, menciptakan uang 

(money market) melalui pemberian kredit yang di manifestasikan dengan 

penciptaan uang giral. (Santoso,1996:2). 

Sedangkan usaha atau kegiatan bisnis bank terutama bank umum 

menurut Siswanto Sutoyo adalah sebagai berikut; Pertama, menunjang 

kelancaran mekanisme pembayaran di masyarakat. Kedua, mengumpulkan 

dana dari masyarakat. Ketiga, memberikan kredit korporasi. Keempat, 

menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional. Kelima, 

menyediakan jasa pialang surat berharga. Keenam, menyediakan jasa 

penitipan barang berharga dan surat bernilai. Ketujuh, menyediakan jasa 

lainnya seperti pelayanan kartu kredit, Automatic Teller Machines (ATM), 

leasing, factoring, penyediaan fasilitas lock box banking service dan lain lain 

(Sutoyo, 1995:1). 

Sementara menurut UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan di 

jelaskan bahwa jenis bank di Indonesia terdiri atas bank umum dan bank 

perkreditan rakyat. Kegiatan pokok usaha kedua bank yang di jelaskan dalam 

pasal 6, pasal 7 dan pasal 13 adalah sebagai berikut: 
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Menurut pasal 6 UU No 1 tahun 1998 tentang perbankan usaha pokok  

Perbankan adalah sebagai berikut: Pertama, menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, dan atau bentuk lainnya yang dapat di persamakan dengan itu. 

Kedua, memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang. Ketiga, 

membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti surat surat wesel, surat 

pengakuan utang, kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan 

pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka 

waktu satu tahun dan sebagainya. Keempat, memindahkan uang baik untuk 

kepentingan sendiri mapun untuk kepentingan nasabah. Kelima, 

memempatkan dana pada, memeinjamam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lainnya, baik mengunakan surat, sarana telekomunikasi,  

maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.  

Sedangkan usaha pokok yang keenam, menerima pembayaran dan 

tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar 

pihak ketiga. Ketujuh, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan 

surat berharga. Kedelapan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan 

pihak lainnya berdasarkan suatu kontrak. Kesembilan, melakukan 

penempatan dana kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang 

tidak tercatat di bursa efek Kesepuluh, melakukan kegiatan anjak piutang 

usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Kesebelas, menyediakan 

pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip syariah 

sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia. Keduabelas, 

melakukan kegiatan lainnya yang lazim di lakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang undang ini dan peraturan perundang undangan 

yang berlaku. 
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Berdasarkan pasal 7 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, usaha 

tambahan  perbankan adalah sebagai berikut:  Pertama, melakukan kegiatan 

dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Bank 

Indonesia Kedua, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank oleh 

perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, 

perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan 

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Bank 

Indonesia. Ketiga, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk 

mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali  penyertaannya dengan 

memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia. Keempat, 

bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai 

dengan ketentuan dalam perundang undangan dana pensiun yang berlaku. 

Berdasarkan semua aktivitas usaha yang di lakukan bank dalam bisnis 

perbankan terdiri dari tiga kegiatan utama adalah sebagai berikut: Pertama, 

melakukan kegiatan atau aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat atau 

deposan. Kedua, menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana utuk memenuhi kebutuhan baik yang bersifat produktif 

maupun konsumtif. Ketiga, menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat 

yang membutuhkan jasa bank untuk memperlancar kegiatan ekonomi melalui 

transaksi transaksi yang di lakukan pelaku ekonomi baik skala nasional 

maupun internasional. 
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B. Mekanisme Aliran Dana dalam Sistem Keuangan 

Aktivitas ekonomi di suatu negara yang menganut sistem ekonomi 

terbuka terdiri atas empat sektor utama yaitu sektor rumah tangga, sektor 

swasta sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Masing-masing sektor 

tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi, dimana di 

satu sisi ada sektor yang menawarkan barang atau jasa sedangkan disisi lain 

ada yang membutuhkan atau meminta barang dan jasa tersebut untuk 

memenuhi kebutuhannya. Masing masing sektor terjadi proses produksi, 

distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa hasil pemanfaatan faktor 

faktor ekonomi. Aktivitas ini akan terjadi baik untuk pasar barang maupun 

pasar uang. Menurut Federic S Mishkin dan Stanley  G Eakinds mekanisme 

aliran dana dalam sistem keuangan adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Aliran Dana dalam Sistem Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Frederic S Mishkin dan Stanley G Eakinds, 2003:16 
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Berdasarkan gambar 2.1 di atas bahwa proses transmisi dana atau 

aliran dana berasal dari unit surplus (surplus of fund) ke unit defisit atau yang 

membutuhkan dana (lact of fund) melalui dua jalur utama yaitu jalur secara 

langsung (direct finance) maupun jalur secara tidak langsung (indirect 

finance). Jalur secara langsung melalui financial market (pasar uang dan pasar 

modal) sedangkan jalur tidak langsung melalui financial intermediary 

(lembaga perantara atau penghubung seperti lembaga perbankan, ansuransi, 

dan lain lain). Dengan jalur secara langsung pihak yang mebutuhkan dana 

dapat memperoleh dana dari pihak yang kelebihan dana melalui pasar uang 

dan pasar modal dengan jalan menjual saham, obligasi baik dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang. Sedangkan melalui jalur tidak 

langsung pihak yang membutuhkan dana  dapat memperoleh dana dari pihak 

yang kelebihan dana melalui lembaga perantara keuangan yaitu seperti 

lembaga perbankan, asuransi dan lain lain. 

Dengan demikian berdasarkan aliran dana dalam sistem keuangan 

tersebut maka keberadaan lembaga perbankan menjadi cukup penting dan 

berarti dalam proses efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui 

pendekatan price channel untuk sampai ke sektor riil. 

 

C.  Teori Rigiditas Suku Bunga dengan Pendekatan Harga 

Suku bunga menurut teori pendekatan loanble funds merupakan harga 

sehingga sebagaimana harga haraga lainnya pembentukan suku bunga 

tergantung pada interakisi antara kekuatan permintaan dan penawaran di 

pasar uang atau modal ( Hakim, 2003 : 4 ). Dalam bukunya Nopirin yang 

berjudul “ Ekonomi Moneter “ di jelaskan bahwa suku bunga merupakan 
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harga yang terjadi di pasar uang atau modal yang mempunyai fungsi alokatif 

dalam perekonomian, khususnya dalam pengunaan uang atau modal. 

(Nopirin, 1995 : 176). Berdasarkan pendapat ahli dan teori tersebut maka 

teori mengenai rigiditas suku bunga dapat di jelaskan dengan pendekatan 

teori rigiditas harga. 

Model yang paling banyak di gunakan untuk menjelaskan rigiditas 

harga adalah model persaingan mionopolistik yang di kembangkan oleh 

Blancard dan Kiotaki (1987). Permintaan agregat dalam model ini di tentukan 

oleh jumlah uang beredar nominal. Atas dasar asumsi constans return dan 

constans disutility of work maka marginal cost bersifat horisontal dan kurva 

permintaan memiliki elastisitas yang konstan. Produsen kemudian bereaksi 

terhadap perubahan permintaan sepenuhnya dengan melakukan perubahan 

output, tetapi harga relatif konstan. 

Model lain yang menerangkan rigiditas harga adalah model okun 

(1975). Model okun di bedakan antara pasar pelanggan dengan pasar lelang 

ala walras. Pada model pasar pelanggan, search bersifat costly sehingga 

pelanggan bersedia membayar premium. Adanya kemungkinan berpindahnya 

pelanggan menjadi sebab bagi produsen untuk tidak merubah harga, terhadap 

permintaan jangka pendek. Okun menjelaskan dalam model search dapat 

menjelaskan praktek penentuan harga berdasarkan biaya plus mark up. 

Konsumen di asumsikan dapat menerima kenaikan harga yang di sebabkan 

oleh adanya kenaikan biaya produksi secara permanen. 

Perubahan yang bersifat sementara seperti kenaikan permintaan dan 

penurunan produktivitas tidak dapat di jadikan alasan adanya penyesuaian 

harga. Dalam model Okun terdapat pemisahan antara biaya dan permintaan 
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yang membuka kemungkinan petrubahan marginal cost terisolasi oleh 

perubahan permintaan. Selain itu menurut  Bertola dan Caballero (1990) 

menjelaskan adanya unsur ketidakpastian merupakan alasan pokok kenapa 

perubahan harga tidak sering terjadi. Perbedaan atas shock yang bersifat lokal 

dan agregat bisa menjadi dasar untuk menerangkan mengapa perubahan 

marginal cost dapat berbeda arah dengan perubahan marginal revenue. 

Berdasarkan teori tersebut maka model pembentukan rigiditas suku 

bunga sebagai harga dalam pasar uang atau miodaldapat di jelaskan dengan 

teori suku bunga keseimbangan umum menurut teori dana (loanable funds 

theory). Gambar teori suku  unga keseimbangan umum adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4  Equilibrium Tingkat Bunga pada Pasar Dana 

 Sumber : Hakim, Kusmiarso, dkk, 2001: 5. 

Perubahan besar kecilnya suku bunga di tentukan oleh adanya 

penawaran dana dan permintaan kredit dari debitur kredit. Proses perubahan 

harga (suku bunga bank) dapat terjadi karena adanya beberapa hal sebagai 

berikut: 

Loanable 
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a). Jika perubahan penawaran dana lebih tinggi dari pada permintaan kredit 

maka suku bunga akan cenderung mengalami penurunan. 

b). Jika perubahan penawaran dana lebih rendah dari permintaan kredit  

maka suku bunga akan cenderung mengalami kenaikan. 

c). Jika perubahan penawaran dana sama dengan permintaan kredit  maka 

suku bunga akan cenderung tetap. 

d). Jika terjadi kenaikan penawaran dana sementara dari permintaan kredit 

tetap maka suku bunga akan cenderung mengalami penurunan. 

e). Jika penawaran dana tetap sementara dari permintaan kredit mengalami 

kenaikan maka suku bunga akan cenderung mengalami kenaikan. 

Kemungkinan pergeseran kurva baik kurva penawaran maupun kurva 

permintaan dari waktu ke waktu di tentukan oleh faktor faktor tertentu yang 

mempengaruhi pembentukan kurva tersebut. Pergeseran kurva penawaran ke 

kanan lebih di sebabkan adanya peningkatan pendapatan, sedangkan kurva 

permintaan karena adanya perubahan teknologi dan pertumbuhan pasar. 

 

D. Teori Suku Bunga Kredit (Lending Rate) 

1 Pengertian Lending Rate Bank. 

Lending rate adalah tingkat suku bunga kredit, yaitu besarnya nilai 

suku bunga yang di kenakan kepada debitur (nasabah kredit) saat debitur 

meminjam dana dari bank. Besarnya lending rate dinyatakan dalam 

persen, misalnya kredit modal kerja 18%, kredit investasi 19,2% dan lain 

lain. Lending rate menunjukkan besarnya tambahan dana yang harus di 

penuhi oleh debitur kepada bank saat jatuh tempo pelunasan pinjaman. 
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Dalam industri perbankan yang makin kompetitif, penentuan suku 

bunga kredit harus  hati hati karena hal ini menjadi sarana atau alat untuk 

melakukan persaingan yang sangat strategis. Bank - bank yang mampu 

mengendalikan komponen pokok dalam penentuan tingkat suku bunga 

kredit atau pinjaman (lending rate) akan dapat menentukan tingkat suku 

bunga kredit yang rendah di banding dengan bank - bank lainnya. Artinya 

kemampuan menentukan tingkat suku bunga kredit atau pinjaman yang 

terjangkau bagi debitur akan mampu menjadi medium, agar bank tersebut  

memperoleh penghasilan yang lebih. Dengan tingkat suku bunga kredit 

yang rendah maka bank tersebut akan mendapatkan pelanggan debitur 

yang jumlahnya makin banyak sehingga volume kredit yang disalurkan 

lembaga perbankan yang bersangkutan makin besar dan meningkat. 

 

2 Unsur Pembentuk Suku Bunga Kredit 

a. Cost of loanable funds. 

Adalah besarnya dana yang harus di bayar oleh bank untuk setiap 

rupiah dana setelah di kurangi dengan bagian dana yang harus di 

pelihara bank sebagai cadangan wajib. Metode yang di pakai dalam 

menghitung  cost of loanable funds dengan mengunakan pendekatan 

rata - rata tertimbang. Hal ini di karenakan sumber dana bank terdiri 

dari berbagai sumber baik berdasarkan sifatnya, jumlah dana yang 

terhimpun maupun beban yang harus di bayarkan bank kepada sumber 

dana tersebut. Perhitungan biaya dana berdasarkan metode biaya rata - 

rata tertimbang di lakukan berturut turut sebagai berikut: 

a) Menghitung secara keseluruhan masing masing jumlah dana yang 

berbiaya sesuai dengan persentase komposisi sumber dana. 
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b) Menghitung tingkat bunga yang efektif diperoleh dengan cara 

mengalikan tingkat suku bunga masing masing jenis sumber dana 

dengan persentase jumlah dana setelah memperhitungkan giro 

wajib minimu atau reserve requirment. 

c) Selanjutnya hasil perkalian antara bunga efektif dengan  persentase 

komposisi  dana di peroleh kontribusi biaya dana bank. 

BE  =   100% / (100% -RR) x TB...........................................(2.4) 

Dimana; BE = Bunga efektif, RR= Reserve requirment,  

TB = Tingkat bunga yang berlaku. 

b. Overhead cost 

Para praktisi perbankan tidak memiliki pendapat yang sama 

tentang rumusan overhead cost. Tetapi ada beberapa konsep yang dapat 

di jadikan pengangan dalam kaitannya dengan overhead cost antara 

lain: 

a) Overhead cost adalah seluruh biaya di luar biaya dana yang di 

keluarkan oleh bank dalam menjalankan aktivitasnya  

b) Biaya yang termasuk dalam overhead cost di tanggung oleh seluruh 

jumlah aktiva yang menghasilkan pendapatan atau total aktiva 

produktif (total earning assets). 

OC = ( TC  /  TAA ) x 100%..............................................(2.5) 

Dimana, OC = Overhead cost, TC = Total cost (diluar baiya dana) 

dan TAA = Total Earning Asset. 

Dalam menetapkan besarnya persentase overhead cost  terhadap 

tingkat lending rate tiap - tiap bank mempunyai kebijakan sendiri 

sendiri tergantung tingkat efisiensi bank yang bersangkutan dalam 

mengontrol biaya-biaya dan kemampuan bank dalam memperluas 
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earning assets. Bank yang mempunyai volume kredit yang besar akan 

cenderung memiliki overhead cost yang rendah dengan dengan syarat 

bank tersebut mampu mengendalikan biaya dalam batas yang wajar. 

Bank ketika di hadapkan persaingan yang ketat seperti saat ini maka 

kebijakan dalam menetapkan overhead cost antara 2% - 4%. 

c. Risk factor 

Adalah komponen dalam penentuan lending rate yang 

mempertimbangankan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah 

termasuk kredit macet. Bank Indonesia sebagai pembina dan  pengawas 

perbankan nasional dalam rangka pelaksanaan prudential banking atau 

prinsip kehati hatian bank berharap agar setiap bank memiliki cadangan 

aktiva produktif yang di klasifikasikan. Besarnya cadangan tersebut 

akan menentukan dalam penghitungan tingkat kesehatan bank yang 

bersangkutan. Besarnya persentase risk faktor terhadap lending rate di 

tunjukkan untuk berjaga jaga jika terjadi resiko kredit. Bank berusaha 

menekan risk factor untuk meningkatkan pendapatan dan menghadapi 

persaingan  dalam industri perbankan. 

Risk factor dapat di hitung dengan rumus  sebagai berikut: 

RF  =  ( BP / TK ) x 100%.........................................................(2.6) 

Dimana; RF = Risk factor, BP = Biaya Penyisihan cadangan 

penghapusan kredit, dan TK = Total Kredit yang di berikan bank. 

Dalam prakteknya risk factor berkisar antara 1% - 2,5 %, 

dengan mempertimbangkan jenis kredit yang di berikan, keyakinan 

terhadap resiko kredit, volume kredit yang di berikan, serta kondisi 

persaingan yang ada. 
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d. Spread (net margin) 

Adalah pendapatan bank yang utama dan akan menentukan 

besarnya pendapatan bersih bank. Besarnya net margin bervariasi 

tergantung pada besarnya volume kredit yang di salurkan bank. Besar 

kecilnya volume kredit berpengaruh terhadap margin antara cost of 

loanable funds dengan tingkat bunga kredit (lending rate). Semakin 

besar volume kredit memberikan kesempatan bagi pihak bank untuk 

menekan tingkat spread dengan tujuan untuk menurunkan tingkat 

lending rate sehingga bank lebih kompetitif dalam memberikan 

pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan kredit. Penentuan tinggi 

rendahnya spread tergantung kepada bagaimana pihak bank 

menempatkan strategi bank dan target marketnya. Dalam praktek 

perbankan di Indonesia eksekutif bank menetapkan spread sebesar 2% - 

3% yang merupakan harga yang layak sebagai komponen dari lending 

rate. 

e. Pajak. 

Pembebanan pajak sebagai komponen dari penentuan tingkat 

bunga kredit atau lending rate dapat di bebankan penuh atau sebagian 

tergantung pada kebijakan bank yang bersangkutan dalam menghadapi 

persaingan. Dari  kelima komponen tersebut maka didapatkan nilai dari 

suku bunga kredit atau lending rate dengan cara menjumlahkan kelima 

komponen tersebut. (Dendawijaya, 2003 : 105 – 108). 
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E. Faktor Mempengaruhi Lending Rate Perbankan  

1. Suku Bunga (Interest Rate) 

a. Pengertian Suku Bunga 

Adalah merupakan harga yang terjadi di pasar uang dan modal dan 

mempunyai fungsi alokatif dalam perekonomian, khususnya dalam 

pengunaan uang atau modal (Nopirin, 1995 : 176). Sedangkan dalam 

ekonomi makro suku bunga menurut teori dana (loanable funds theory) 

menyatakan bahwa suku bunga adalah harga sehingga sebagaimana harga 

harga lainnya pembentukan suku bunga tergantung pada interaksi antara 

kekuatan permintaan dan penawaran dipasar uang atau modal. (Hakim, 

2003: 4) 

 

b. Teori Tingkat Suku Bunga 

1) Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga  

Suku bunga adalah besar kecilnya tingkat biaya yang harus di 

keluarkan oleh investor atau pihak peminjam (lact of fund) atas dana yang 

dipinjam dari pihak yang kelebihan dana (surplus of fund) atau kegiatan 

investasi yang di lakukan. Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, 

makin tinggi bunga yang di berlakukan maka keinginan masyarakat untuk 

menabung makin tinggi juga. Artinya masyarakat rela mengorbankan 

sebagian dari keinginan untuk mengkonsumsi dikorbankan dengan 

dialihkan kedalam bentuk tabungan (saving). Selain tabungan yang 

menpunyai kaitan erat dengan suku bunga adalah investasi. Dalam konteks 

ini suku bunga dapat menjadi pendorong aliran dana yang keluar (Capital 

Outflow) maupun masuk (Capital Inflow) untuk proses investasi. Semakin 

rendah tingkat bunga yang di berlakukan makin menarik bagi investor 

karena expected of return yang diperoleh investor dalam kegiatan 
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investasinya makin tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan tingkat 

pengunaan dana atau biaya makin kecil, sehingga tingkat pengembalian 

kegiatan investasi makin cepat. 

Keseimbangan tingkat bunga (equilibrium of interes rate) dapat di 

capai apabila keinginan masyarakat untuk menabung (saving) sama 

dengan keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi 

(Invesment) atau S = I. (Nopirin,1995:70-71) Gambar keseimbangan 

tingkat bunga adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Equilibrium Tingkat Bunga pada Teori Klasik 

Sumber: Nopirin, 1995 :71 

2) Teori Keynes Tentang Tingkat Bunga 

Keynes mengemukakan bahwa tingkat bunga merupakan fenomena 

moneter seperti halnya inflasi yang pernah di ungkapkan oleh Milton 

Fridmen. Pendapat ini di dasarkan pada argumentasi bahwa besar kecilnya 

tingkat bunga di tentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran akan 

uang di dalam pasar uang. Menurut Keynes dalam bukunya yang berjudul 

“The general theory of employment, interest and money” uang berfungsi 

sebagai satuan penghitung, alat penukar, dan juga sebagai alat penimbun 

kekayaan sehingga mempengaruhi pemegangan uang ke kas oleh 

seseorang atau masyarakat. Artinya uang menjadi salah satu bentuk 
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kekayaan yang di miliki oleh seseorang atau masyarakat (store of wealth). 

Di samping menjelaskan fungsi uang dalam aktivitas ekonomi Keynes juga 

membagi uang ke dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk kas yang likuid 

dan surat berharga yang tidak likuid serta menjelaskan keuntungan dan 

kekurangan memiliki kedua macam bentuk uang tersebut.  

Dalam teori permintaan uang JM Keynes menjelaskan bahwa 

masyarakat melakukan permintaan uang dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam melakukan transaksi, berjaga jaga dan spekulasi. 

Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga jaga di pengaruhi oleh 

tingkat pendapatan yang di peroleh masyarakat dan bersifat positif, 

sedangkan permintaan untuk spekulasi di pengaruhi oleh besar kecilnya 

tingkat bunga yang berlaku dan bersifat negatif. Hal ini  karena adanya 

ongkos memegang uang (opportunity cost of holding money). Teori 

permintaan uang JM Keynes ini di kenal dengan “liquidity preference”. 

Teori permintaan uang JM Keynes ini merupakan pengembangan lanjutan 

dari aspeks uncertainty dan excpectations dari Chambrige Marshal 

Equation yaitu konsepsi bahwa teori permintaan uang hanyalah satu 

penerapan dari teori umum permintaan uang (Nopirin,1995:90-92). 

Adapun gambar teori permintaan uang menurut JM Keynes sebagai berikut 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Equilibrium Tingkat Bunga padaTeori Keynes 

Sumber : Nopirin, 1995: 92. 

req Liqudity preference 
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Dengan berdasarkan gambar tersebut Keynes menjelaskan bahwa 

hubungan antara tingkat bunga dengan permintaan uang adalah berkorelasi 

negatif. Hal ini di dasarkan pada dua alasan pertama adanya keyakinan 

masyarakat tentang tingkat bunga normal. Artinya sefluktuatif apapun dan 

dalam kondisi apapun maka, suatu saat tingkat bunga akan kembali ke 

posisi normal. Sehingga masyarakat harus pandai dalam memilih bentuk 

uang yang tepat antara surat berharga dan kas di sesuaikan dengan kondisi 

ekonomi yang sedang terjadi karena ternyata dalam realitasnya memegang 

uang akan berkaintan dengan ongkos ketika uang di pegang. Kedua 

berkaitan dengan opportunity cost of holding money, makin tinggi tingkat 

bunga yang berlaku maka makin tinggi pula ongkosnya ketika memegang 

uang dalam bentuk kas. Dengan demikian secara alamiah keiginan 

masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk kas juga akan berkurang, 

akibatnya jumlah permintaan uang akan menurun dan sebaliknya. 

 

3) Teori Modern dan Teori  Neo – Keynesian 

Tingkat bunga dalam teori ini mempertimbangkan aspek moneter 

dan riil. Sehingga dalam penjelasannya berkaitan dengan variabel moneter 

dan riil seperti permintaan uang untuk spekulasi, jumlah uang yang 

beredar, tabumgan dan investasi. J Hicks dan A. Hansen adalah ekonom 

yang mengembangkan alat analisa ekonomi ini yang di dasarkan pada teori 

ekonomi Keynes. Alat analisa temuan kedua ekonom ini dikenal dengan 

kurva IS – LM. Kurva IS mencerminkan keseimbangan pada pasar barang 

dimana tingkat bunga (r) berinteraksi dengan tingkat pendapatan nasional 

(Y). Untuk membentuk kurva IS di perlukan variabel ekonomi seperti, 

tingkat Investasi (I) pengeluaran pemerintah (G), tingkat tabungan (S), dan 

pajak dan subsidi (T).  
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Pembentukan kurva IS dengan persamaan sebagai berikut; I + G = 

S + T. Sedangkan kurva LM mencerminkan keseimbangan pada pasar 

uang, yaitu interaksi antara pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (r) 

di pasar uang pada berbagai kombinasi. Untuk membentuk kurva LM 

varibel ekonominya seperti Ms (money of supply) yang di lihat dari jumlah 

uang yang beredar dan Dm (demand of money) diamati dari M0,  M1,  M2 

yang tersedia dalam perekonomian untuk sektor keuangan atau moneter. 

 

4) Teori Tingkat Suku Bunga Keseimbangan Umum  

Menurut Teori Dana (loanable funds theory). 

Dalam persepektif ekonomi makro keseimbangan umum suku bunga 

menurut teori ini di bentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan 

dan kekuatan penawaran di pasar baik pasar uang maupun pasar modal. 

Dalam teori ini dinyatakan bahwa tingkat suku bunga riil di tentukan oleh 

interakasi antara ketersediaan tabungan untuk di pinjamkan (penawaran 

dana) dengan permintaan dana. Penawaran dana di tentukan oleh tingkat 

tabungan agregat yang mempunyai fungsi positif terhadap tingkat suku 

bunga. Permintaan dana berasal dari swasta dan pemerintah yaitu untuk 

kegiatan invesatasi swasta dan utang pemerintah untuk membiayai defisit 

anggaran belanjanya.  

Permintaan invetasi swasta mempunyai fungsi negatif terhadap suku 

bunga sehingga kurvanya mempunyai slope negatif. Sedangkan kurva 

permintaan dana dari pemerintah berbentuk vertikal karena pimjaman 

pemerintah biasanya berhubungan dengan pembangunan jangka panjang 

untuk penyediaan fasilitas publik dan tidak berhubungan dengan tingkat 

suku bunga  pasar saat ini. 
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Gambar 2.4  Equilibrium Tingkat Bunga pada Pasar Dana 

 Sumber : Hakim, Kusmiarso, dkk, 2001: 5. 

Pembentukan harga dana (suku bunga) terjadi karena adanya 

interaksi atau pertemuan antara kekuatan penawaran dan kekuatan 

permintaan di pasar uang atau pasar modal secara simultan. Pergesaran 

kurva baik kurva penawaran maupun permintaan dari waktu ke waktu di 

tentukan oleh faktor - faktor tertentu yang mempengaruhi pembentukan 

kurva tersebut. Pergeseran kurva penawaran kekanan lebih di sebabkan 

karena adanya peningkatan pendapatan sedangkan kurva penawaran 

karena adanya perubahan teknologi dan pertumbuhan pasar. Jika 

pergeseran kurva permintaan lebih besar di bandingkan dengan kurva 

penawaran maka akan terjadi kenaikan suku bunga keseimbangan umum 

dan begitu juga sebaliknya. Artinya suku bunga di pasar uang atau pasar 

modal akan mengalami peningkatan. 

Dengan berdasarkan teori dana (loanable funds theory) maka dari 

sisi perbankan suku bunga bank dapat di bentuk melalui keseimbangan 

permintaan kredit dengan penawaran deposito dari nasabah yang di 

tawarkan oleh lembaga perbankan. Menurut Llewellyn dan Hefferman 

(1996) penentuan suku bunga bank di peroleh  dengan menggabungkan  

Loanable 
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kurva penawaran deposito dari nasabah dengan kurva permintaan kredit. 

Kurva permintaan kredit berslope negatif yang artinya jika suku bunga 

kredit bank rendah maka semakin besar jumlah kredit yang di minta oleh 

debitur atau nasabah. Sedangkan kurva penawaran deposito berslope 

positif, artinya semakin tinggi suku bunga deposito yang di berikan kepada 

nasabah maka semakin besar jumlah deposito yang mampu di himpun dari 

sektor perbankan. Gambar pembentukan suku bunga bank berdasarkan 

teori dana (loanable funds) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Equilibrium Tingkat Bunga di Perbankan 

Sumber : Hakim, Kusmiarso, dkk, 2001: 10. 

Pada saat tingkat bunga sebesar r0 maka permintaan terhadap kredit 

sebesar 0P0 sementara jumlah penawaran deposito sebesar  0P1 sehingga 

terjadi kelebihan permintaan (excess demand) terhadap kredit sebesar P1 P0 

Sementara itu pada saat suku bunga sebesar r1 maka permintaan kredit 

hanya sebesar 0P1 tetapi penawaran deposito yang di sediakan bank 

sebesar 0P0 sehingga terjadi kelebihan penawaran deposito (excess supply) 

sebesar P1 P0. Keseimbangan suku bunga akan terbentuk dari jumlah 

penawaran deposito sama dengan jumlah permintaan kredit dari nasabah 

atau debitur yaitu pada rE dimana jumlah permintaan kredit sebesar 0PE. 

Demands 

Deposits 

Supply for 
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Pada titik keseimbangan ini bank mendapatkan margin 0 karena suku 

bunga kredit (lending rate) yang di berikan sama dengan suku bunga 

deposito (deposits rate). Sehingga agar mendapatkan keuntungan yang 

maksimal maka lembaga perbankan cenderung menaikkan suku bunga 

kredit dalam jumlah yang lebih besar di bandingkan dengan kenaikan dari 

suku bunga deposito. Akibat dari perilaku ini maka dalam proses transmisi 

kebijakan moneter dengan pendekatan lending channel dan price channel 

tidak akan efektif. (Hakim,Kusmiarso,dkk,2001:4 – 10). 

 

c. Fungsi tingkat bunga dalam perekonomian 

Suku bunga dalam perekonomian berfungsi sebagai fungsi alokasi 

pengunaan faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang akan 

dipakai sekarang dan yang akan datang. Pelaku ekonomi yaitu semua 

warga masyarakat suatu negara dalam perekonomian mempunyai 

keharusan melakukan alokasi faktor produksi untuk pemanfaatan sekarang 

dan yang akan datang. Dalam hal ini antara negara satu dengan negara 

lainnya mempunyai metode sendiri sendiri untuk melakukan fungsi alokasi 

produksi baik sekarang maupun yang akan datang. Misalnya di negara 

Rusia fungsi alokasi di tentukan oleh pemerintah sedangkan  di Amerika 

Serikat di tentukan oleh keputusan individu individu dalam memanfaatkan 

alokasi faktor produksi. Terkait dengan suku bunga maka pembentukan 

suku bunga di Rusia lebih cenderung di pengaruhi oleh keputusan 

pemerintah sedangkan di Amerika Serikat di tentukan oleh keputusan 

individu individu. Kondisi ini dapat dicapai apabila akses masyarakat 

terhadap faktor produksi sama. (Noporin,1995:176). Suku bunga juga 

berperan sebagai alternatif dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter 
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untuk menumbuhkembangkan sektor riil  melalui pengendalian inflasi 

yang rendah. (Boediono:1998). 

 

2. Kurs (Exchange Rate). 

a. Pengertian Kurs (Exchange Rate) 

Adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lainnya. 

Sedangkan kurs efektif (efective exchange rate) adalah rata - rata kurs antara 

mata uang domestik dengan mata uang sejumlah negara lain yang menjadi 

mitra dagang (patner) terpentingnya. (Salvarore, 1997;10). Kurs dapat 

mengalami perubahan baik yang sifatnya menguat maupun melemah. Pada 

saat menguat mata uang suatu negara di katakan mengalami apresiasi 

sementara pada saat melemah orang sering menyebutnya mata uang 

mengalami depresiasi. Perubahan nilai tukar disebabkan karena adanya 

perubahan nisbah harga antara mata uang suatu negara dengan negara 

lainnya (Lindert & Kindleberger, 1993:361) 

Pada saat ini Indonesia menganut sistem kurs mengambang (floating 

exchenge rate). Karena sistem kurs yang terbentuk berdasarkan kekuatan 

pasar yaitu antara perrmintaan dan penawaran. Lebih jelasnya suatu negara 

dikatakan  menganut sistem kurs mengambang apabila memenuhi kriteria 

(Soediono,1995:167) sebagai berikut: Pertama, mata uang yang beredar 

tidak konvertibel dengan emas Kedua, nilai kurs ditentukan sepenuhnya 

oleh pasar. Jika terjadi fluktuasi kurs maka lembaga otoritas yang di beri 

wewenang pemerintah berusaha dengan jalan mempengaruhi permintaan 

dan penawaran valas di pasar yang di kenal dengan intervensi lembaga 

otoritas moneter, misal BI untuk negara Indonesia. Ketiga, tidak ada 

pembatasan dalam pengunaan valuta asing. Menurut Soediyono R bahwa 
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untuk mengetahui sistem kurs yang dianut dalam suatu negara baik 

mengambang murni atau terkendali didasarkan pada nilai kurs yang mampu 

bertahan. Apabila nilai kurs mampu bertahan sampai kisaran yang sama 

dalam kurun waktu mingguan dan bulanan maka nilai kurs yang di pakai 

adalah sistem kurs terkendali. 

Secara umum sistem ini di bagi menjadi dua yaitu sistem 

mengambang murni dan sistem mengambang terkendali. Pada sistem kurs 

mengambang murni nilai kurs di tentukan sepenuhnya oleh kekuatan antara 

permintaan dan penawaran valuta asing dalam pasar valuta asing. Sistem ini 

dilakukan untuk menghindari over valued atau under valued suatu valuta 

terhadap valuta asing. Over valued dan under valued akan berakibat 

memburuknyan perekonomian domestik seperti timbulnya pasar gelap, 

larinya modal keluar negeri (capital outflow) dan defisit neraca berjalan 

(deficit current accaunt). 

Sistem mengambang yang kedua adalah sistem mengambang 

terkendali (managed floating exchange rate). Pada sistem ini dalam jangka 

panjang lembaga yang mempunyai otoritas membiarkan nilai kurs berubah 

sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar valuta 

asing, tetapi dalam jangka pendek lembaga yang bersangkutan 

mengupayakan agar nilai kurs tidak keluar dari band area atau band 

intervensi yang di tetapkan sekaligus di toleransi. Agar nilai kurs tidak 

keluar dari batas yang di tetapkan maka di lakukan intervensi baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Intervensi langsung dapat dilakukan 

dengan cara mengeluarkan cadangan devisa yang di miliki untuk intervensi 

pasar, sedang tidak langsung melalui pola kebijakan fiskal dan moneter. 

Adanya intervensi ini di harapkan nilai kurs akan stabil dalam jangka 
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panjang sehingga ber-effect positif terhadap kestabilan perekonomian suatu 

negara. Di Indonesia lembaga yang dapat melakukan fungsi ini adalah Bank 

Indonesia. 

 

b. Pendekatan Pembentukan Kurs. 

1) Pendekatan neraca pembayaran 

Permintaan kurs akan timbul karena adanya transaksi kegiatan 

impor barang dan jasa atau pembelian uang asing. Permintaan dan 

penawaran valuta asing dalam pendekatan ini digambarkan sebagai 

berikut 

 

 

       

 

 

 

 

Gambar 2.6 Permintaan dan Penawaran Valuta Asing 

Sumber :  Sulaiman, 1997 

Garis horisontal menunjukkan jumlah kurs luar negeri yang diminta 

dan ditawarkan. Garis verikal menunjukkan nilai kurs luar negeri  dalam 

nilai kurs domestik. Perubahan harga domestik, tingkat pendapatan selera 

masyarakat dan faktor faktor lainnya akan mengeser kurva permintaan 

dan penawaran diatas. Pergeseran ini akan menyebabkan berfluktuatifnya 

kurs devisa (Hamdy Hadi, 1998;47). Melalui persamaan matematis 

dirumuskan sebagai berikut; 

D’ 
D 

S’ 
S 

S(P/P*) 

QS 
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BOP = C(P/SP*,Y,Zt + (I –I*)....................................................... (2.7) 

Dimana; BOP = Balance of Payment atau neraca pembayaran, C = Nilai 

neraca transaksi berjalan (current account), dan K = nilai neraca modal 

(capital accaunt) 

Besar kecilnya nilai C di tentukan oleh  harga relatif (P/P*), 

pendapatan riil,  tarif, subsidi, sedangkan Zt adalah intervensi - intervensi 

lainnya dan I – I* adalah selisish tingkat bunga yang akan mempengaruhi 

neraca modal. Dalam sistem mengambang keseimbangan neraca 

pembayaran dapat di capai apabila terdapat penyesuaian nilai kurs 

melalui persamaan sebagai berikut: 

S = a (P –P*) + b (Y) – c (I – I*).......................................................(2.8) 

Dimana a, b, c adalah koefisien, dan S adalah logaritma dari kurs spot. 

Pendekatan ini menyatakan bahwa a nilainya positif  karena harga 

domestik akan mampu mengurangi tingkat persaingan sehingga 

berpengaruh negatif terhadap neraca pembayaran. Nilai kurs akan 

mengalalmi depresiasi jika pendapatan masyarakat meningkat dengan di 

imbangi dengan kenaikan konsumsi yang berpengaruh terhadap kenaikan 

permintaan barang impor. Sedangkan perubahan tingkat suku bunga 

menyebabkan terjadinya perubahan arus modal. Suku bunga dalam 

negeri yang menarik untuk investasi akan menimbulkan terjadinya aliran 

dana masuk (capital inflow) dan sebaliknya. 

2) Pendekatan Perdagangan atau Pendekatan Elastisitas. 

Pendekatan ini mengkaji bahwa besar kecilnya nilai kurs tergantung 

pada besar kecilnya transaksi perdagangan barang dan jasa yang di lakukan 

oleh suatu negara dengan patner dagangnya. Kurs akan ekuivalen jika 
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terdapat keseimbangan antara nilai impor dan nilai ekspor suatu negara. 

Perbedaan transaksi ini menyebabkan terjadinya surplus atau defisist 

perdagangan yang nantinya akan mempengaruhi nilai kurs baik bersifat 

apresiasi maupun depresiasi. Perubahan pada pendekatan ini berlangsung 

cepat, sehingga nilai kurs mengalami fluktuatif. Dengan demikian respon 

yang di berikan pasar harus cepat atau penyesuaian- penyesuaiannya 

terutama yang menyangkut transaksi ekspor impor. Penyesuaian kurs dapat 

dilihat melalui elastisitas transaksi ekspor dan impor, makanya pendekatan 

ini juga di kenal dengan pendekatan elastisitas.(elasticity approach). 

3) Pendekatan Moneter 

Pendekatan ini di pelopori oleh Mundel dan Johnson pada penghujung 

dasawarsa 1960 an dan 1970 an. Pendekatan ini merupakan penyempurnaan 

dari moneterisme domestik (domestic moneterism)  yang bertolak dari 

pemikiran Chicago. Dalam pendekatan moneter uang memegang peran 

penting baik jangka pendek maupun panjang sebagai sumber kekuatan 

penyesuaian dan sumber gangguan. Pada pendekatan ini di kenal adanya 

paritas daya beli dan paritas suku bunga. 

a) Doktrin Paritas Daya Beli 

Kurs di katakan sesuai jika terdapat kesesuaian antara nilai mata uang 

satu dengan mata uang negara lain yang di dasarkan pada daya beli masing 

masing negara. Gustav Cassel ekonom asal Swedia ini pada tahun 1922 

mampu menegangkan ekonomi dunia dengan doktrin paritas daya belinya. 

Paritas daya beli mencerminkan hubungan nilai tukar harga kurs lokal suatu 

komoditi di pasaran internasional. Paritas Daya beli ini memiliki dua bentuk 
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yaitu absolut dan relatif. Pada bentuk absolut nilai kurs di tentukan oleh 

nisbah antara harga absolut dalam negeri dengan luar negeri, dengan 

persamaan sebagai berikut 

S = P/P*...............................................................................................(2.9) 

Dimana; S = tingkat kurs equilibrium, P = tingkat harga dalam negeri, dan 

P* = tingkat harga luar negeri. 

Doktrin paritas daya beli absolut ini memunculkan hukum satu harga 

(Law of one price) yang menyatakan bahwa untuk barang yang sama 

harganya akan sama di seluruh dunia. Sedangkan paritas daya beli relatif di 

jelaskan bahwa persentase perubahan kurs disebabkan karena adanya nisbah 

antara persentase perubahan harga absolut dalam negeri dengan luar negeri, 

dengan persamaan sebagai berikut 

%DS = %DP/%DP*.............................................................................( 2.10) 

Asumsi dasar yang di pakai dalam doktrin paritas daya beli adalah 

pasar komoditas harus bersifat efisien dalam pengalokasian, pengoperasian, 

penetapan harga, dan pemberiaan informasi yang jelas. 

b) Doktrin Paritas Suku Bunga. 

Hakekat dari doktrin paritas suku bunga adalah adanya hubungan 

antara variabel kurs dengan variabel tingkat suku bunga. Pada doktrin ini 

terdapat dua bentuk yaitu paritas suku bunga tertutup dan paritas suku bunga 

tidak tertutup. 

(1) Pariatas suku bunga tertutup 

Paritas ini menunjukkan hubungan antara kurs spot, kurs forward dan 

suku bunga. Kajian utama dilakukan pada negara negara yang mata 

uangnnya kuat (hard currency) seperti US$, Yen, dan lain lain sehingga 

paritas suku bunga tertutup jarang di singgung. 
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(2) Pariatas suku bunga tidak tertutup 

Dalam doktrin ini diasumsikan terdapat pasar valuta asing yang 

efisien terjadi kurs forward merupakan peramal yang tidak bias untuk nilai 

kurs spot yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

 

3. Kredit  (Lending) 

a. Pengertian Kredit. 

Kredit menurut UU No 14. Tahun 1967, pasal 1 ayat c adalah penyediaan 

uang atau tagihan tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana 

pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya dalam jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetepkan. Sedangkan menurut 

Undang – Undang No 1 tahun 1998, pasal 1  tentang perbankan, kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan 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 jumlah bunga, imbalan atau pembagian 

keuntungan. Dalam hal ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah atau 

debitur yang di sertai dengan persyaratan tertentu. Kredit ini merupakan 

prioritas ketiga dalam alokasi dana bank, setelah cadangan primer (primary 

reserve) dan cadangan sekunder (seconday reserve). Primary reserve 

merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama dalam menghadapi 

kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik penarikan dana 

msyarakat yang di simpan pada bank tersebut atau penariakan (pencairan 

kredit) atau credit disbursement sesuai dengan kesepakan antara pihak bank 
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dengan debitur kreditur dalam perjanjian kredit yang di buat di hadapan notaris 

publik. 

Pembentukan cadangan primer di maksudkan untuk memenuhi ketentuan 

likuidits wajib minimum, keperluan operasi bank, semua penarikan simpanan 

dan pencairan  kredit dari nasabah. Disamping itu, cadangan primer juga di 

gunakan untuk penyelesaian kliring antar bank dan kewajiban kewajiban bank 

lainnya yang harus segera di bayar. Dalam prakteknya primery reserve adalah 

dana dalam kas dan saldo rekening koran pada Bank Indonesia dan bank 

lainnya, serta warkat warkat dalam proses penagihan. Komponen ini sering 

disebut sebagai alat-alat likuid. Sedangkan secondary reserve adalah 

penempatan dana bank kedalam non cash liquid (aset likuid bukan kas) yang 

dapat memberikan pendapatan pada bank dan terdiri dari surat surat berharga 

paling likuid yang setiap saat dapat di jadikan uang tunai tanpa mengakibatkan 

kerugian pada bank. Surat surat berharga itu antara lain (a). Surat berharga 

pasar uang (SPBU), (b). Sertifikat Bank Indonesia (SBI), (c). Surat berharga 

jangka pendek lainnya seperti sertifikat deposito. 

Tujuan utama dari secondary reserve adalah untuk di jadikan sebagai 

supplement (pelengkap) atau cadangan pengganti bagi primary reserve. Karena 

sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank selain berfungsi 

sebagai cadangan, secondary reserve dapat memberikan dua manfaat bagi bank 

yaitu untuk menjaga likuiditas, dan meningkatkan profitabilitas. Cadangan 

sekunder atau secondary reserve di gunakan untuk berbagai kepentingan antara 

lain sebagai berikut: (a). Memenuhi kebutuhan likuiditas yang bersifat jangka 

pendek, seperti penarikan simpanan oleh nasabah deposandan pencairan kredit 

dalam jumlah besar yang telah di perkirakan. (b). Memenuhi kebutuhan 

likuiditas yang segera harus di penuhi dan kebutuhan kebutuhan lainnya yang 
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sebelumnya tidak di perkirakan. (c). Sebagai tambahan apabila cadangan 

primer tidak mencukupi. (d). Memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek 

yang tidak di perkirakan dari deposan dan penarikan (disbursement) dari 

debitur. 

Kredit yang masuk dalam prioritas ketiga dalam pengalokasian dana 

bank memegang peranan penting, karena sebagian besar pendapatan yang di 

peroleh bank berasal dari alokasi kredit perbankan yang disalurkan pada pihak 

yang tepat. Semakin besar volume kredit yang di salurkan bank maka 

pendapatan yang di peoleh bank semakin besar. Dalam prakteknya ketentuan 

memberikan kredit perbankan harus memperhatikan ketentuan dari Bank 

Indonesia, sebagai pengawas dan pembina bank umum yaitu dengan di 

dasarkan pada prisip kehati hatian yang di tetapkan Bank Indonesia (prudential 

banking). 

b. Faktor yang mempengaruhi kredit  

Adapun ketentuan ketentuan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

volume kredit yang di berikan lembaga perbankan adalah sebagai berikut: 

1) Reserve Requirent (RR) 

Adalah ketentuan bagi  setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian 

dari dana pihak ketiga yang berhasil di himpunnya dalam bentuk giro wajib 

minimum (GWM) berupa rekening giro bank bersangkutan Bank Indonesia. 

Besarnya GWM yang di tetapkan oleh bank Indonesia selama ini mengalami 

perubahan sebagai berikut: (a). Sebelum Pakto 1988 GWM sebesar 10 % (b). 

Setelah pakto 1988 GWM sebesar 2 % (c). Pada tahun 1996 GWM sebesar 3 % 

(d).  Sejak tahun 1997 GWM sebesar 5 %  (e). Setalah tahun 1999 maka GWM 

sampai sekarang di tatapkan 8%. 
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2) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

LDR (Loan to Deposit Ratio) -nya. Loan to deposit ratio adalah ratio 

antara besarnya seluruh volume kredit yang di salurkan oleh bank dengan 

jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Rasio ini menunjukkan salah 

satu penilaian likuiditas bank. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia 

tanggal 29 Mei 1993 dana yang di himpun bank dalam penerapan rasio tersebut 

meliputi dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat, kredit likuiditas bank 

Indonesia atau KLBI (apabila ada), dan modal inti bank. Menurut tata cara 

penilaian tingkat kesehatan, Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai 

berikut: (a). Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih di beri nilai kredit 0, 

artinya likuiditas bank tersebut di nilai tidak sehat. (b). Untuk LDR di bawah 

110% di beri nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut di nilai sehat. 

Rasio LDR juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari 

suatu bank, sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari 

LDR suatu adalah mencapai 80%, sementara batas toleransi berkisar antara 

85% sampai dengan 100%. Dengan berdasarkan ketentuan bank indonesia 

tersebut sangat mempengaruhi keberanian para eksekutif perbankan untuk 

meningkatkan volume kreditnya (lending) dalam rangka meningkatkan 

profitabilitas yang tinggi. Tetapi aktivitas perbankan ini juga merupakan 

sumber utama permasalahan yang di hadapi bank. Apabila terjadi kesalahan 

dalam pemberian kredit kepada nasabah maka kecenderungan bank akan 

mengalami masalah dalam likuiditasnya. Dalam pemberian kredit  kepada 

debitur lembaga perbankan di berikan patokan yang standar agar angka NPL 

bank tidak tinggi (diatas 5%) 
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3) BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). 

Besarnya tingkat alokasi kredit yang di berikan oleh lembaga perbankan 

juga di pengaruhi kebijakan Bank Indonesia dalam menentukan batas 

maksimum pemberian kredit (BMPK). Bank tidak di ijinkan memberikan 

kredit yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang 

bersangkutan.  (Dendawijaya, 2003) 

 

5. Dana Pihak Ketiga 

a. Pengerian Dana bank  

Menurut Siamat (1993:84) dana bank adalah uang tunai yang di miliki 

oleh bank ataupun aktiva lancar yang di kuasai bank dan setiap waktu dapat di 

uangkan. Uang tunai yang di miliki oleh bank tidak hanya berasal dari modal 

bank sendiri tetapi juga bertasal dari pihak lain yang di titipkan  atau di 

percayakan pada bank yang sewaktu waktu akan di ambil kembali, baik 

sekaligus maupun berangsur angsur. Sementara menurut Sinungan (1993:84) 

dana yang digunakan bank sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari 

dana dana sebagai berikut: Pertama, dana pihak kesatu adalah dana dari modal 

sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Kedua, dana pihak kedua 

adalah Dana pinjaman dari pihak luar dan,  Ketiga, dana pihak ketiga adalah 

dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat.  

Sedangkan pada penelitian ini akan di bahas mengenai dana pihak ketiga 

sebagai variabel independen. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang 

di himpun dari masyarakat dan nantinya akan di salurkan kembali kepada 

pihak yang membutuhkan dana. Dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana 

terbesar  yang paling diandalkan oleh bank.(bisa mencapai  80% - 90%) dari 

total dana yang di kelola oleh bank. 
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b. Macam Dana Pihak ketiga 

Dana pihak ketiga terdiri tiga macam yaitu sebagai berikut: 

1) Giro ( demand deposit) 

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, bilyet giro, dan surat 

perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam 

pelaksanaannya, giro ditatausahakan oleh bank dalam suatu rekening 

yang di sebut rekening koran. Jenisnya antara lain sebagai berikut: 

(a) Rekening atas nama perorangan, 

(b) Rekening atas nama suatu badan usaha atau lembaga, dan 

(c) Rekening bersama atau gabungan. 

Menurut Sinungan (1993:88), perkembanhgan rekening giro pada 

bank bukan hanya berdasarkan kepentingan bank semata mata, 

melainkan kepentingan masyarakat modern, karena giro adalah uang 

giral yang dapat di pergunakan sebagai alat pembayaran melalui 

pengunaan cek. 

2) Deposito (time deposit) 

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan phak ketiga 

pada bank yang penarikannya dapat di lakukan dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian. Menurut Siamat (1993:102). Dilihat dari 

sudut biaya dana, dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk 

deposito merupakan dana yang relatif mahal dibandingkan dengan 

sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan.  Kelebihan sumber 

dana ini adalah sifatnya yang dapat di kategorikan sebagai sumber dana 

semi tetap, karena penarikannya dapat di perkirakan dengan berdasarkan 

tanggal  jatuh temponya sehingga tingkat flukltuasinya dapat diantisipasi. 
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Jika sumber dana bank didomonasi oleh dana yang berasal dari 

deposito berjangka pengaturan likuiditasnya tidak relatif tidak terlalu 

sulit. Tetapi dari sisi biaya, biaya dana relatif lebih besar, dan akan 

mempengaruhi tingkat suku bunga kredit bank. Berbeda dengan giro, 

dana deposito akan mengendap di bank, karena para pemegangnya 

tertarik dengan tingkat bunga yang ditawarkan bank dan adanya 

keyakinan bahwa pada saat jatuh tempo, dana deposan dapat ditarik 

kembali. Jenis deposito antara lain, pertama deposito berjangka, kedua 

sertifikat deposito, dan yang ketiga deposit on call.  

3) Tabungan (saving) 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang 

penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Misalnya, pada 

tahun 1971, pemerintah memperkenalkan tabungan seperti Tabanas, 

Taska, Tapelpram, Tabungan Ongkos Naik Haji, dan lain-lain. Akan 

tetapi akibat kebijakan deregulasi perbankkan tahun 1983 dan 1998 yang 

dikenal degan Pakjun ‘83 dan Pakto ’88 mengakibatkan membanjirnya 

jenis produk tabungan yang dikeluarkan bank untuk menarik nasabahnya. 

Sehingga tingkat kompetisi antar bank menjadi lebih kompetitif, baik 

dengan strategy pricing dan strategy non pricing. Dampak dari strategi 

ini bank cenderung tidak mengindahkan prinsip Prudential Banking. 

(Dendawijaya, 2003:56-58) 
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6. Jumlah Bank Umum. 

Adalah banyaknya bank umum yang sampai sekarang masih 

menjalankan operasinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang membutuhkan jasa bank umum. Semakin banyak bank umum yang ada 

di Indonesia dengan asumsi bahwa bank bank tersebut tetap menjalankan 

prinsip prudensial dalam menjalankan bisnisnya maka banyaknya bank umum 

akan mempengaruhi performance dari perbankan nasional. Dalam artikel 

yang di tulis Agus Sugiarto yang berjudul “Mencari struktur perbankan yang 

ideal” di jelaskan bahwa jumlah bank merupakan permasalahan yang utama 

dalam membicarakan struktur perbankan yang ideal, hal ini karena akan 

mempengaruhi efektivitas pelayanan yang di berikan bank kepada masyarakat 

yang membutuhkan jasa bank.  

Jumlah bank yang memadai dengan kualitas kesehatan yang baik akan 

mampu memberikan partispasi secara efektif dalam peningkatan aktivitas 

ekonomi masyarakat yang bersingungan dengan jasa bank. Kondisi yang 

demikian diharapkan mampu memberikan dorongan tersendiri bagi 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. 

 

F. Penelitian Terdahulu. 

Penelitian mengenai suku bunga pinjaman tidak terlalu banyak di 

lakukan di Indonesia selama ini sepengetahuan penulis penelitian mengenai 

suku bunga pinjaman telah dilakukan oleh Taufik Kurniawan pada tahun 

2003 dengan judul “ Determinan Suku Bunga Pinjaman di Indonesia tahun 

1983 – 2002 ”. Model analisis yang di gunakan untuk menjelaskan penelitian 

tersebut adalah dengan model umum regresi berganda dengan pendekatan 

analisis dinamis error correction model (ECM). Variabel yang di pakai untuk 
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menjelaskan suku bunga pinjaman tersebut antara lain suku bunga 

internasional SIBOR, jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga SBI, produk 

domestik bruto(PDB). Dengan mengunakan komputer program E- Views di 

peroleh hasil estimasi sebagai berikut:  

DRt = 0,478 + 0,153 DSIBt + 4,769 DJUBt – 0,473 DINFt + 0,278 DSBIt – 

0,089 DPDBt – 0,353 SIBt-1 + 0,479 JUBt-1 – 0,416 INFt-1 – 0,524 SBIt-1 + 

0,812 PDBt-1 + 0,394 ECT....................................................................(2.11) 

Dalam penelitian tersebut di peroleh kesimpulan sebagai berikut: 

a) Tingkat bunga internasional SIBOR sebagai faktor luar negeri 

berpengaruh nyata terhadap suku bunga pinjaman pada a 5% baik jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang. Hal ini karena perekonomian 

Indonesia bersifat semi terbuka. 

b) Variabel jumlah uang beredar dalam jangka pendek tidak signifikans 

terhadap suku bunga pinjaman sedangkan dalam jangka panjang 

berpengaruh secara signifikans dan positif terhadap tingkat suku bunga 

pinjaman. 

c) Variabel inflasi dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikans 

terhadap suku bunga pinjaman sedangkan dalam jangka panjang 

berpengarug signifikans dan berpengaruh negatif terhadap suku bunga 

pinjaman. 

d) Variabel SBI berpengaruh nyata terhadap suku bunga pinjaman di 

Indonesia dalam jangka pendek sedangkan dalam jangka panjamg tidak 

berpengarug secara signifikans. 

e) Variabel PDB dalam jangka pendek berpengaruh nyata terhadap suku 

bunga pinjaman sedangkan dalam jangka panjang tidak berpengaruh 

secara signifikans. 
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Penelitian lain yang berkaitan dengan suku bunga pinjaman adalah 

penelitian yang di lakukan Mark A. Weth tahun 2002 dengan judul ” lintasan 

suku bunga pasar ke suku bunga pinjaman bank di Jerman “, study kasus 

bank bank di Jerman. Pada peneltian ini model yang di gunakan adalah model 

ekonometrika dengan pendekatan error correction model (ECM). Model 

dinamis dengan pendekatan error correction model ini di dukung oleh 

Kremers, Ericsdon dan Dolado (1992) dan Pasaran dan Shin (1999) 

Dri, t =  m i+ S jq Dri, t-k  + Svq Dmt-q + (d+g) [ rI, t-1 -g/(d+g) mt-1 ] + ei, t  dan  

Dri, t =  mI + S jq Dri, t-k  + Svq Dmt-q + g [ ri, t-1 - mt-1 ] + d i, t-1 + ei, t...(2.12) 

dimana j1 = -(a1 + a3 + a4 ), j2 = -(a3 + a4), dan j3 = -a4. 

ri, t = suku bunga kredit bank  i  pada bulan t. 

ri, t-k = lag suku bunga kredit  bank  i  pada bulan t. 

mt-1 = suku bunga pasar (pasar uang dan pasar modal). 

(d+g) = koefisien yang mengambarkan tingkat kecepatan penyesuaian. 

Dri, t  = S [ S jq Dri, t-k Di,n + Svq Dmt-q Di,n - gn [ ri, t-1 - mt-1 ] Di,n +d n ri, t-1 

Di,n] + mi  ei, t........................................................................................(2.13) 

j0  =  b0, j1 = -(b2+ b3+ b4 ), j2 = -(b3+ b4), dan j3 = -b4. 

g = - (b0 + b1 + b2+ b3+ b4). 

d = - (1 - a1 - a1 - a3 - a4) + (b0 + b1 + b2+ b3+ b4). 

dimana n = 1, 2, 3  

Di,n  = Varaibel dummy yang berkaitan dengan kategori bank. 

(a) Dummy sama dengan 1 jika i  Î kategori n dan  

(b) Dummy sama dengan 1 jika i  Ï kategori n 

k=1 q=0 

3 

q=0 k=1 

k=1 n=1 

3 K 

q=0 

0 

3 
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m i= Spesifikasi pengaruh bank ketika suku bunga pinjaman berubah  

dan suku bunga pasar berubah. 

Berdasarkan hasil estimasi regresi dari penelitian tersebut di peroleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

a) Besar kecilnya penyensuaian suku bunga kredit atau pinjaman bank di 

pengaruhi oleh besar kecilnya lembaga perbankan dan tingkat suku 

bunga pasar (pasar uang dan pasar modal). 

b) Penyesuaian suku bunga kredit atau pinjaman bank di tentukan oleh 

besarnya ukuran pembiayaan  dengan tabungan dan deposito serta 

perubahan suku bunga pasar yang secara komparatif  lebih rendah. 

c) Dalam jangka pendek suku bunga bank di pengaruhi oleh besarnya 

pembiayaan atau kredit yang di berikan kepada lembaga non bank, 

respons kondisi pasar lebih kuat untuk mengubah suku bunga pasar dari 

pada bank, yang mana dalam jangka panjang pinjaman lembaga non bank 

ter cover dengan korespondensi deposito non bank. 

d) Suku bunga kredit atau pinjaman bank lebih kecil di pengaruhi oleh 

besarnya volume usaha rumah tangga dan perusahaan dibandingkan bank 

melakukan usaha dengan peran yang terbatas. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka besar kecilnya suku bunga 

kredit di tentukan oleh besarnya volume kredit yang dialokasikan dari dana 

yang berhasil dihimpun dari perusahaan maupun rumah tangga (deposan) 

dan besarnya tingkat suku bunga di pasar baik pasar uang mapun pasar 

modal. Besarnya volume kredit bank dapat dilakukan melalui keterlibatan 

bank secara langsung dalam kegiatan usaha pembiayaan maupun secara 

tidak langsung yaitu memberikan pinjaman kepada rumah tangga maupun 

perusahaan dengan di sertai agunan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 

 
Sejarah Perkembangan Perbankan  

Praktek perbankan sebenarnya sudah ada sejak zaman Babylonia, Yunani dan 

Romawi. Praktek-praktek perbankan saat itu sangat membantu dalam lalu lintas perdagangan. 

Pada awalnya praktek perbankan terbatas pada kegiatan tukar menukar uang. Kemudian 

berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan atau meminjamkan uang dengan 

memungut bunga pinjaman.  

Pada zaman Babylonia (kurang lebih 2000 sebelum masehi ) praktek   perbankan di 

dominasi oleh transaksi peminjaman emas dan perak pada kalangan pedagang yang 

membutuhkan dengan biaya tertentu. Bank yang melakukan praktek kegiatan tersebut di 

kenal dengan sebutan “ Temples of Babylon”. Kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi 

praktek perbankan di Yunani mulai berkembang. Jenis aktivitas lembaga perbankan  saat itu 

adalah menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada kalangan 

bisnis. 

Pihak bank mendapatkan penghasilkan dengan menarik biaya dari jasa yang di 

berikan kepada masyarakat. Pada zaman Romawi praktek perbankan  meliputi tukar menukar 

uang menerima deposito, memberi kredit dan melakukan transfer dana. Hal ini menunjukkan 

bahwa mulai zaman Babylonia sampai Romawi terjadi perkembagan aktivitas perbankan 

dengan  variasi yang lebih banyak sesuai dengan perkembangan zaman.   

Era perbankan modern di mulai pada abad ke 16 di Inggris, Belanda dan Belgia. 

Pada saat itu para tukang emas bersedia menerima uang logam yaitu emas dan perak untuk di 

simpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang di sebut 

“ Goldmith’s Note ”. Perkembangan selanjutnya goldmith’s note ternyata di gunakan sebagai 

alat pembayaran. Para tukar emas mulai mengeluarkan goldmith’s note yang tidak di dukung 

dengan cadangan emas atau perak dan di terima sebagai alat pembayaran yang sah dalam 

transaksi bisnis. Inilah awal mula munculnya uang kertas. Pihak pihak yang terlibat dalam 
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zaman ini adalah konsumen, produsen, pedagang raja raja beserta aparatnya serta gereja yang 

membutuhkan jasa perbankan untuk memperlancar aktivitasnya. 

Lembaga keuangan melayani kebutuhan alat - alat pembayaran untuk  memperlancar 

produksi yang berupa pinjaman jangka pendek, maupun jangka panjang. Pada awal era  

perbankan modern pengaturan kredit di bedakan menjadi tiga yaitu; (a) Pinjaman penjualan, 

(b) Wesel, dan (c) Pinjaman laut. Pinjaman penjualan di khususkan untuk membantu 

pembelian  hasil panen dan membantu para produsen. Wesel ( bill of exchange) di gunakan 

untuk pengiriman utang ke luar negeri. Sedangkan pinjaman laut di tujukan untuk para 

pembuat kapal. Jenis kredit tersebut biasanya berjangka waktu pendek kecuali kredit untuk 

pembuatan kapal. 

Perkembangan perbankan tersebut menunjukkan dinamika dalam kehidupan 

ekonomi suatu negara. Sebelum sampai pada praktek perbankan saat ini terdapat banyak 

permasalahan yang terkait dengan perbankan. Masalah utama yang muncul dalam praktek 

perbankan adalah pengaturan sistem keuangan yang berkaitan dengan mekanisme penentuan 

volume uang yang beredar dalam perekonomian. Permasalahan ini menjadi menjadi latar 

belakang munculnya beberapa paham ekonomi antara lain paham merkantilisme dan paham 

liberalisme ekonomi, yang sampai sekarang di rasakan pengaruhnya. Kondisi ini mendorong 

lahirnya regulasi regulasi perbankan karena praktek  perbankan memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap volume uang yang beredar dalam suatu perekonomian negara. (Sri 

Susio dan Sigit T, 2000:2) 

 

 
Sejarah Perkembangan Perbankan di Indonesia 

Perbankan Indonesia sebenarnya telah memiliki sejarah panjang sebelum 

kemerdekaan, misalnya telah terdapat sejumlah bank yang berasal dari negeri Belanda, bank-

bank pribumi dan bank bank lainya pada saat pendududkan Jepang hampir semua bank 

tersebut di tutup atau di likuidasi dan hanya tiga bank yang di perbolehkan untuk beroperasi 

yaitu Yokohama Speciebank, Shomin Ghinko Bank (sebelumnya bernama Algemene 

Volcredietbank) dan Tyokin Kyoto Ginko (Prawiroardjo, 1997). 
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Pada awal kemerdekaan Indoneia terutama saat terjadinya perang kemerdekaan 

kembali terjadi perubahan dalam bentuk struktur perbankan Indonesia. Pada masa perang 

kemerdekaan tersebut pemerintahan NICA kembali merehabilitasi bank - bank Belanda yang 

semula di tutup oleh pemerintahan Jepang, sehingga di daerah yang di kuasai Belanda 

terdapat bank - bank Belanda, sementara di daerah yang di kuasai oleh Pemerintah Republik 

Indonesia terdapat bank-bank pribumi. Pemerintah Republik Indonesia pada awal 

kemerdekaan juga telah memutuskan untuk membentuk bank sirkulasi yang nanti akan 

berperan sebagai bank sentral. Bank Sentral tersebut akhirnya terbentuk dengan adanya 

nasionalisme De Javasche Bank dan dengan di terapkannya UU No 11 tahun 1959 tentang 

Bank Indonesia. 

Berbagai perubahan politik di Indonesia dalam pertengahan keduan tahun 1950 an 

juga membewa perubahan terhadap perkembangan industri perbankan. Proses nasionalisasi 

perusahaan perusahaan Belanda juga di lakukan terhadap bank bank Belanda. Selanjutnaya 

situasi politik yang berkembang sejak dekkrit presiden pada 1 Juli 1959 juga sangat besar 

pengaruhnya terhadap induistri perbankan di Indonesia terutama dengan munculnya 

pemikiran pembentukan bank tunggal, yaitu dengan menggabungkan semua bank termasuk 

bank sentral menjadi Bank Negara Indonesia. 

Dengan berlakunya UU No 14 tahun 1967 tentang pokok pokokperbankan dan UU 

No 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia maka berakhirlah sejarah bank tunggal. Dengan  

kedua UU tersebut industri perbankan kemudian di tata kembali. Dalam perkembangan 

industri perbankan mengalami kemajuan yang pesat terutama dengan adanya deregulasi 

perbankan yang di mulai pada tahun 1983 dan seterusnya pada tahun 1988. Berbagai 

perkembangan tersebut telah mendorong pemerintah untuk kembali melakukan pembenahan 

yang selanjutnya di tuangkan dalam UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan untuk 

mengganti  UU perbankan yang berlaku sebelumnya. Krisis perbankan yang terjadi pada 

akhir 1997 dan awal 1998 kembali telah mendorong pemerintah untuk mengamademen  UU 

perbankan dengan UU No 10 tahun 1998. 

Dalam rangka menyelamatkan perbankan nasional pemerintah telah melakukan 

penyehatan terhadap perbankan nasional dengan program resrukturisasi dan rekapitalisasi. 

Dengan program ini berbagai permasalahan di sektor perbankan secara bertahap dapat di 

atasi. Sejak krisis sejumlah bank di likuidasi, di bekukan kegiatan operasionalnya atau 

melakukan merger. 
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Sebagaimana di ketahui krisis telah mengakibatkan merosostnya kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan, terganggunya fungsi intermediasi, dan sistem pembayaran. 

Selain itu sejumlah bank telah mengalami kerugian dan modalnya turun drastis. Untuk 

mengatasi masalah tersebut pemerintah melakukan rekapitalisasi terhadap sejumlah bank. 

Sebagai akibat dari program rekapitalisasi tersebut, pemerintah mendominasi kepemilikan 

perbankan nasional (Laporan Bank Indonesia, 2003: 190-191). 

 

Perkembangan Regulasi dan Perbankan di Indonesia 

Selama kurun waktu tiga dekade perkembangan dan pertumbuhan industri 

perbankan di Indonesia mengalami pasang surut dan berbagai perubahan. Pasang surut dan 

berbagai perubahan itu di sebabkan oleh karena perubahan internal Industri  perbankan, juga 

pengaruh dari luar dunia perbankan seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, 

sosial. Secara umum akibat pengaruh dari faktor internal dan faktor ekternal perbankan, 

perkembangan Industri perbankan di Indonesia terbagi dalam empat periodesasi. 

 

 

1 Periode sebelum deregulasi perbankan pada tahun 1983.  

Sebelum adanya pakjun 1983, industri perbankan dihadapkan pada kebijakan yang 

bersifat protektif. Artinya perkembangan industri perbankan tidak terlepas dari  campur 

tangan pemerintah dan berbagai kepentingan ekonomi, politik dan lain lain dari penguasa. 

Pada waktu itu penguasanya adalah pemerintahan kolonial Hindia – Belanda.  

Masa pemerintahan Hindia – Belanda aktivitas perbankan di Indonesia di fokuskan 

terhadap pemberian pelayanan kegiatan usaha dari perusahaan – perusahaan besar milik 

pemerintahan Hindia – Belanda, serta membantu administrasi anggaran pemerintah. Fungsi 

utama perbankan pada masa penjajahan adalah sebagai berikut: (a) Memobilisasi dana dari 

investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi perusahaan kolonial, (b) Memberikan 

jasa kepada perusahaan milik pemerintahan kolonial seperti giro, garansi bank, pemindahan 

dana dan lain lain, (c) Tempat sementara untuk hasil pemungutan pajak, dan (d) 

Mengadministrasikan anggaran pemerintahan kolonial.  
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Sedangkan fungsi perbankan pada masa awal kemerdekaan sampai pada sebelum 

deregulasi perbankan tidak mengalami perubahan yang berarti. Fungsi utamanya pada waktu 

itu adalah sebagai; (a) Memobilisasi dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana 

investasi perusahaan milik pemerintah dan swasta, (b) Memberikan jasa keuangan 

perusahaan perusahaan besar, (c) mengadministrasi anggaran pemerintah untuk membiayai 

kegiatan pemerintah, (d) Menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek 

sektor yang ingin di kembangkan pemerintah.  

Kondisi industri perbankan yang polanya demikian tidak terlepas hal hal sebagai 

berikut; (a) Belum adanya peraturan perundangan yang secara tegas dan jelas yang mengatur 

tentang perbankan di Indonesia, (b) pola pemberian KLBI yang tidak merata pada semua 

bank, (c) Bank banyak menanggung program dari pemerintah, (d) Terbatasnya instrumen 

pasar uang, (e) Terbatasnya jumlah bank swasta, sehingga peran industri perbankan terhadap 

perekonomian sebagian besar di mainkan oleh bank pemerintah. 

Industri perbankan umumnya di pengaruhi oleh kondisi sebagai berikut; (a) 

lemahnya tingkat kompetisi antar bank, (b) Bargaining position bank lebih kuat di banding 

nasabah, (c) Rumitnya prosedur berhubungan dengan lembaga perbankan, (d) Bank bukan 

menjadi alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana, (e) 

rendahnya mobilisasi dana lewat lembaga perbankan. Sehingga fungsi perbankan sebagai 

lembaga penciptaaan uang dan intermediasi mengalami permasalahan karena kuatnya campur 

tangan pemerintah tersebut.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat di simpulkan bahwa era sebelum 

deregulasi perbankan di tandai dengan adanya pengaturan pagu kredit dan tingkat bunga 

terhadap industri perbankan serta penyediaan kredit likuiditas secara melimpah dari Bank 

Sentral. Dampak kebijakan Bank Sentral yang demikian menyebabkan kinerja dari industri 

perbankan memburuk (bad performance). Buruknya performance industri prbankan waktu 

itu tampak dari buruknya pengelolaan aset aset perbankan, kurang profesional para 

bankirnya, dan industri ini kurang mampu bertidak kreatif dan inovatif dalam menjalankan 

bisnis perbankan.(Sri Susilo dan Sigit T, 2000:39-42). 

2 Periode sesudah deregulasi perbankan.  
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Kondisi industri perbankan yang demikian dan terjadinya pembiasan fungsi dan 

peran lembaga perbankan dalam aktivitas perekonomian menjadi sebab di keluarkannya 

kebijakan pada bulan Juni tahun 1983 yang di kenal dengan “ Paket Kebijakan Juni 1983 atau 

Pakjun ’83” oleh Bank Sentral. Deregulasi perbankan tersebut memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Menghapus pagu kredit yang selama ini diterapkan dalam industri perbankan. Kebijakan 

ini meyebabkan industri perbankan dapat lebih leluasa dalam menjalankan bisnis 

perbankan sehingga industri perbankan dapat berkembang secara wajar. 

b. Bank diberi kebebasan menentukan sendiri suku bunga  deposito, tabungan maupun suku 

bunga kredit dalam rangka meningkatkan mobilitas dana dari dan kepada masyarakat. 

c. Mengurangi dan atau menghilangkan ketergantungan bank - bank terhadap Bank 

Indonesia melalui pengurangan peran lender of the last resort  yaitu mengurangi 

pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). 

Deregulasi perbankan tersebut menyebabkan terjadinya liberalisasi di sektor 

perbankan yang menimbulkan represi  sektor keuangan (financial repression). Sedangkan 

liberalisasi tingkat bunga dan pagu kredit telah mampu meningkatkan tabungan masyarakat 

dan alokasi dana investasi. Pakjun ’83 ini menyebabkan bisnis perbankan makin kompetitif 

dan semarak. Persaingan yang makin ketat dalam industri perbankan melahirkan peraturan 

baru dalam perbankan di kenal dengan paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau pakto “88. 

Sebelum di keluarkannya pakto tersebut Bank indonesia terlebih dahulu mengeluarkan  

keputusan tentang pemberlakuan SBI yang merupakan instrumen kebijakan Bank Indonesia, 

kemudian pada tahun 1985 di keluarkan juga ketentuan mengenai perdagangan SBPU dan 

fasilitas diskonto Bank Indonesia.  

Paket kebijakan 28 Oktober 1988 memuat hal-hal penting sebagai berikut: 

a. Pengerahan dana dari masyarakat yang meliputi 

1) Kemudahan pembukaan kantor bank 

2) Kejelasan aturan pendirian bank swasta 

3) Diizinkannya bank dan lembaga bukan bank untuk menerbitkan sertifikat deposito 

4) Bank dapat menyelenggarakan Tabanas dan tabungan lainnya. 

b. Efisiensi lembaga keuangan meliputi; 
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1) BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan dananya sampai 50% dananya 

pada bank nasional manapun. 

2) Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank dan lembaga 

bukan bank. 

c. Pengendalian kebijakan moneter yang meliputi; 

1) Likuiditas wajib minimum lembaga perbankan dan bukan perbankan diturunkan dari 

15% menjadi 2% dari jumlah dana pihak ketiga. 

2) Penambahan jangka waktu SBI dan SBPU dari yang tadinya 7 hari menjadi 6 bulan. 

3) Batas maksimum pinjaman antar bank di tiadakan. 

d. Pengembangan pasar modal yang meliputi; 

1) Pengenaan pajak penghasilan 15% terhadap bunga deposito berjangka dan sertifikat 

deposito bagi lembaga perbankan. 

2) Penanguhan pengenaan pajak penghasilan terhadap bungan tabungan. 

3) Perluasan modal banka dan lembaga bukan bank dengan jalan menjual saham di 

pasar modal disamping peningkatan penyertaan modal bagi pemegang saham. 

Lahirnya dua kebijakan ini mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap 

keberhasilan deregualsi perbankan, dimana deregulasi ini isinya adalah menyangkut upaya 

pemerintah melalui otoritas moneter untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 

financial market sambil mendorong perbankan kearah kompetisi yang efisien dan sehat 

dengan kemudahan dalam mendirikan bank.  Oleh karena itu jumlah bank baik kantor pusat 

maupun kantor cabangnya semakin mengalami kenaikan dengan pesat, serta menumbuhkan 

berbagai inovasi dalam keragaman produk perbankan.  

Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat 

semakin meningkat. Bank-bank memperoleh kebebasan sendiri untuk menciptakan berbagai 

produk perbankan. Akibatnya bank-bank saling berlomba menawarkan tingkat bunga 

deposito dan tabungan yang lebih tinggi. Bank berlomba untuk menghimpun sebanyak-

banyaknya, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk 

tujuan produktif maupun konsumtif.  
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Untuk memperkuat akses masyarakat terhadap financial market tersebut maka di 

keluarkan paket kebijakan 20 Desember 1988 yang secara subtansi memuat hal hal sebagai 

berikut: 

a. Aturan mengenai penyelenggaraan bursa efek oleh swasta. 

b. Pembentukan alternatif sumber pembiayaan seperti sewa guna usaha, anjak piutang, 

modal ventura, perdagangan surat berharga, kartu kredit dan pembiayaan konsumen. 

c. Pemberian izin bagi bank dan lembaga bukan bank untuk melakukan kegiatan 

perdagangan surat berharga, kartu kredit, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. 

d. Pemberian izin pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, broker 

asuransi, adjuster asuransi dan aktuaria. 

Kemudian pada tahun 1989 di keluarkan paket kebijakan yang di kenal dengan paket 

kebijakan 25 Maret 1989, yang isinya adalah sebagai berikut: 

a. Penyempurnaan paket kebijakan sebelumnya. 

b. Net open position maksimum yang dimiliki oleh bank dan lembaga bukan bank sebesar 

25% dari modal sendiri. 

Dengan adanya kebijakan ini lembaga perbankan dan lembaga bukan bank financial 

market di Indonesia semakin membaik. Hal ini karena struktur dan kondisi internal lembaga 

intermediasi tersebut semakin membaik. Dalam rangka meningkatkan peran lembaga 

intermediasi untuk memperkuat kinerja sektor riil maka di keluarkan peket kebijakan pada 

tahun 1990 yang di kenal dengan paket kebijakan 29 Januari 1990. Adapun isi dari paket 

kebijkan ini adalah sebagai berikut: 

a. Penyempurnaan program pengkreditan kepada usaha kecil agar di lakukan secara luas 

oleh semua bank. 

Dampak dari adanya kebijakan ini lembaga perbankan semakin concern terhadap 

perkembangan dan pertumbuhan sektor riil. Agar proses transmisi ini dapat berjalan secara 

efektif dan tidak menganggu kinerja lembaga perbankan dan lembaga bukan bank maka 

khusus lembaga perbankan di perkuat dengan paket kebijakan 28 Januari 1991 yang memuat 

penyempurnaan paket kebijakan sebelumnya untuk menuju penyelenggaraan lembaga 
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keuangan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam 

menjalankan bisnisnya.  

Dengan demikian lembaga keuangan khususnya  perbankan diharapkan akan tetap 

mendapatkan kepercayaan (trust) dari masyarakat. Trust merupakan modal utama bagi 

lembaga perbankan untuk menjalankan bisnisnya. Mengingat pentinganya keberadaan 

lembaga perbankan untuk menopang dan mendorong perbaikan perekonomian nasional serta 

tingginya tingkat resiko lembaga perbankan dalam implementasi bisnis maka di keluarkan 

UU No 7 tahun 1992 tentang pokok perbankan. Keberadaan UU No 7 tentang pokok pokok 

perbankan ini memberikan arahan yang jelas bagi penyelenggaraan bisnis perbankan di 

Indonesia.  

Setelah di keluarkan UU No 7 Tahun 1992 sebagai arahan bisnis perbankan dalam 

implementasinya perilaku bisnis perbankan mengalami penyimpangan terhadap UU tersebut, 

sehingga seringkali merugikan para deposan maupun investor dan berdampak terhadap 

perekonomian negara seperti meningkatnya angka kredit macet. Fenomena ini di tanggapi 

Bank Indonesia dengan mengeluarkan paket kebijakan 29 Mei 1993 tentang penilaian tingkat 

kesehatan bank yang memuat hal hal sebagai berikut: 

a. Ketentuan mengenai CAR (Capital Adequacy Ratio)  

b. Ketentuan mengenai BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). 

c. Ketentuan mengenai kredit usaha kecil. 

d. Ketentuan mengenai pembentukan cadangan piutang, dan 

e. Ketentuan mengenai LDR (Loan to Deposit Ratio). 

Paket ini secara subtansi menjelaskan tingkat kesehatan bank melalui motode 

CAMEL (Capital adequacy quality of productive asset, management risk, earning, and 

liquidity). Paket ini kemudian disempurnakan lagi melalui Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia No. 30/11/KEP/DIR/ tanggal 30 April 1997. Disamping di keluarkannya surat 

keputusan dari Direksi Bank Indonesia tersebut untuk memperkuat pentingnya tingkat 

kesehatan bank maka pemerintah melalui peraturan pemerintah No. 68 Tahun 1996 

menekankan soal kewajiban bagi bank untuk memelihara kesehatan bank sesuai dengan 
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prinsip kehati – hatian (prudential banking). Adapun isi dari PP tersebut adalah sebagi 

berikut; 

a. Peningkatan nilai CAR dari 8% menjadi 10% pada akhir 1997 dan pada akhir 2001 

sebesar 12% dari ATMR (aktiva tertimbang menurut resiko). 

b. Peningkatan modal di setor menjadi Rp 50 milyar bagi  perbankan non devisa dan Rp 150 

milyar bagi bak devisa. 

c. Peningkatan GWM (giro wajib minimum) dari 3% menjadi 5% per April 1997 

Serangkain kebijakan tersebut telah mengakibatkan banyak perubahan dalam dunia 

perbankan di Indonesia. Pasca deregulasi perbankan kondisi dunia perbankan umumnya di 

cirikan oleh hal hal sebagai berikut: 

a. Adanya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis perbankan di Indonesia . Hal ini 

didasarkan pada UU No 7 tahun 1992 tentang pokok pokok perbankan. 

b. Jumlah bank swasta di Indoesia meningkat dengan pesat. Hal ini karena adanya peraturan 

yang memberikan kemudahan dalam mendirikan bank dan pendirian kantor bank seperti 

yang tertuang dalam pakto ’88. Sehingga bermunculan bank-bank yang masuk dalam 

industri perbankan di Indonesia dan meningkatkan kompetisi antar bank. 

c. Meningkatnya tingkat kompetisi antar bank. Hal ini karena tidak adanya pembedaan 

dalam pemberlakukan kebijakan. Adapun kebijakan yang memberikan hak sama pada 

semua bank adalah sebagai berikut: Pengurangan KLBI bagi bank yang mengalami 

kesulitan likuiditas,. BUMN bebas menyalurkan dananya 50% pada bank nasional dan 

bank bebas menentukan bunga untuk menghimpun dan menyalurkan dananya kepada 

deposan atau meyakinkan investor. 

d. Adanya SBI dan SBPU semakin leluasa bagi bank untuk mengoptimalkan dananya agar 

tetap eksis dan berkembang di tengah kompetisi yang makin kuat. Bank tidak hanya 

menghimpun dana melalui giro, simpanan berjangka dan tabungan, dan menyalurkannya 

dalam bentuk kredit tetapi bank bisa memanfaatkan dananya melalui instrumen tersebut. 

e. Kepercayaan masyarakat terhadap bank makin meningkat. Berbagai peraturan yang 

mengatur bisnis perbankan menjadikan masyarakat merasa aman, yakin ketika berhungan 
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dengan lembaga perbankan baik untuk keperluan  penyimpanan maupun keperluan 

peminjaman. 

f. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan semakin besar. Keberadaan perbankan sangat 

berpengaruh terhadap penghimpunan dana dari masyarakat atau deposan  dan penyaluran 

dana ke msyarakat atau deposan untuk menunjang perekonomian nasional. Keberadaan 

bank di jadikan lembaga transmisi kebijakan moneter untuk menunjang keberhasilan 

sektor riil dalam perekonomian. 

3 Periode krisis ekonomi yaitu mulai akhir tahun 1997. 

 Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor 

moneter dan riil telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan uantuk 

meningkatkan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Kemampuan kinerja sektor perbankan 

ternyata kurang berlangsung lama untuk dapat mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan 

bangsa Indonesia untuk sejajar dengan bangsa di Asia Tenggara.  

Perkembangan yang demikian pesat menjadi terhenti total dan mengalami set back 

akibat adanya krisis ekonomi pada akhir 1997 – an. Krisis moneter yang kemudian berujung 

pada krisis ekonomi dan kepercayaan ternyata menjadi pemicu timbulnya krisis perbankan di 

Indoesia. Kondisi sektor perbankan pada saat terjadinya krisis perbankan adalah sebagai 

berikut:  

a. Lembaga perbankan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baik dari dalam 

maupun dari luar negeri.  

Pertumbuhan dan perkembangan bisnis perbankan sangat di tentukan oleh 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini, jika masyarakat tidak lagi percaya maka 

lembaga perbankan tidak  akan dapat menjalankan fungsi dan perannya untuk menopang 

perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketidak 

percayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadikan proses transmisi kebijakan 

moneter menjadi kurang berjalan secara efektif sehingga akan berdampak terhadap 

terpuruknya sektor riil. 
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a. Sebagian besar bank dalam kondisi tidak sehat. 

Hal ini didasarkan pada realitas di tengah situasi krisis ekonomi banyak lembaga 

perbankan yang tidak memenuhi standar tingkat kesehatan bank dalam menjalankan 

bisnisnya. Bentuk pelanggaran yang paling menonjol adalah pelanggaran terhadap tidak 

terpenuhinya CAR dan pelanggaran BMPK yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8% pada 

tahun 1997 dan 12% pada akhir tahun 2001. Kondisi CAR pada waktu itu banyak yang di 

bawah 8% bahkan adan yang mencapai negatif karena mengalami kerugian dalam 

menjalankan bisnisnya. 

b. Adanya negative spread. 

Rendahnya kepercayaan masyarakat dan adanya kebijakan uang ketat dari otoritas 

moneter melalui penarikan suku bunga SBI memaksa bank menaikkan suku bunga simpanan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat agar terpenuhi likuiditasnya. Tetapi di sisi lain 

ketika suku bunga simpanan di naikkan seharusnya suku bunga pinjaman bank juga di 

naikkan tetapi realitas kenaikan suku bunga simpanan tidak sebanding dengan kenaikan suku 

bunga pinjaman. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan terjadinya negative spread 

dengan demikian bank akan menanggung biaya kerugian sebesar margin antara suku bunga 

pinjaman dengan suku bunga simpanan. 

c. Munculnya penggunaan  peraturan perundangan yang baru. 

Berbagai pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur bisnis perbankan 

menyebabkan kinerja bank nasional sangat buruk. Persoalan ini disebabkan tidak 

independennya lembaga otoritas moneter yaitu Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi 

dan perannya sebagai pembina dan pengawas lembaga perbankan. Konsekuensi dari persolan 

ini maka munculkan berbagai peraturan sebagai berikut: 

1) UU No 23 Tahun 1999 tentang Independensi Bank Indonesia. 

2) UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun1992 tentang 

perbankan. 

3) Surat Keputusan Direksi BI No 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank 

Umum  
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4) Surat Keputusan Direksi BI No 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang  Bank 

Umum berdasarkan prinsip syariah  

5) Surat Keputusan Direksi BI No 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang  Bank 

Perkreditan Rakyat 

6) Surat Keputusan Direksi BI No 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. 

7) Surat Keputusan Direksi BI No 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang  

Persyaratan dan tata cara pembukaan kontor cabang, kantor cabang pembantu, dan 

kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 

8) Surat Keputusan Direksi BI No 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang  

Persyaratan dan tata cara pembelian saham   Bank Umum.  

9) Surat Keputusan Direksi BI No 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang  

Persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi, Akuisisi    Bank Umum. 

10) Surat Keputusan Direksi BI No 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang  

Persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi, Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. 

11) Surat Keputusan Direksi BI No 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata 

Cara  Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi     Bank Umum. 

12) Surat Keputusan Direksi BI No 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata 

Cara  Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi   Bank Perkreditan 

Rakyat. 

d. Jumlah Bank Makin Menurun. 

Lemahnya kinerja sektor riil, meningkatnya kredit bermasalah menyebabkan banyak 

bank yang mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya yang akhirnya tidak dapat 

meneruskan usahannya. Dengan demikian Bank Indonesia tidak mempunyai alternatif lain 

untuk mencabut izin usaha dan melikuidasi bank yang bermasalah seperti yang di lakukan 

pada bulan November 1997 yaitu melikuidasi 16 bank. Dampak dari kebijakan ini jumlah 

bank menjadi makin berkurang sehingga sampai pertengahan 2004 mencapai 138 perbankan. 

(Sri Susilo dan Sigit T, 2000 :39 – 48) 
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Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa kondisi sektor perbankan 

pada tahun 1997 sampai dengan 1999 mengalami ketepurukan, sehingga sektor perbankan 

belum menjalankan fungsi dan perannya saat itu karena adanya hambatan baik dari faktor 

internal bank maupun eksternal bank. 

4 Kondisi perbankan pada masa recovery ekonomi.  

Krisis ekonomi memicu terjadinya krisis perbankan maka dalam kerangka 

menyelamatkan perbankan nasional Bank Indonesia memberikan peran sebagai lender of the 

last resort melalui kebijakan pemberian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). 

Kebijakan yang di tempuh dengan dana yang mencapai Rp 330 trilyun, di harapkan mampu 

memperbaiki kinerja   perbankan nasional.  

Disamping itu pada 13 Maret tahun 1999 Bank Indonesia melalui UU No 10 Tahun 

1998, dan bersama pemerintah (BPPN) melalui Keppres No 27 dan No 34 Tahun 1998, 

mengeluarkan kebijakan restukturisasi dan rekapitalisasi perbankan. Artinya Bank Indonesia 

memang serius dalam upaya menyelamatkan Bank Umum Nasional (BUN). Kebijakan 

resetrukturisasi dan rekapitalisasi   perbankan ditindaklanjuti BI dan BPPN dengan 

mengeluarkan keputusan dalam rangka penyehatan pebankan nasional yaitu sebagai berikut: 

a. Penutupan 38 bank nasional atau bank beku operasi (BBO) 

b. Pengambilalihan 7 bank nasional atau bank take over (BTO) dan 

c. 73 bank nasional yang tidak terlibat dalam program rekapitalisasi  bank umum.  

Subtansi dari program rekapitalisasi perbankan adalah program penyelamatan 

lembaga perbankan baik secara kelompok maupun secara individu mengingat pentingnya 

lembaga ini untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi.  Bank yang mendapatkan 

program ini adalah bank yang keberadaanya berprospek untuk dapat maju dan berkembang 

sehingga kedepan di harapkan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perbaikan 

perekonomian nasional pada masa recovery ekonomi. Program percepatan pemulihan 

ekonomi melalui lembaga perbankan dijalankan melalui program kebijakan restukturisasi 

kepemilikan. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa sebagian besar bank-bank waktu itu 

mengalami kekurangan modal untuk tetap menjalankan bisnisnya. 
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Langkah awal yang di tempuh oleh lembaga otoritas moneter dan pemerintah adalah 

menetapkan kategori bank berdasarkan nilai CAR nya, yaitu kategori A untuk bank yang 

nilai CAR nya 4 % atau lebih. Bank kategori ini tidak masuk dalam program rekapitalisasi 

tetapi hanya di sarankan membuat strategi palaning yang baik dalam menjalankan bisnisya. 

Bank kategori B adalah bank dengan nilai CAR nya antara – 25 % sampai  kuran dari 4 %. 

Bank bank ini masuk dalam program rekapitalisasi, sedangkan bank kategori C adalah bank 

yang nilai CAR nya kurang dari –25 % sehingga harus memenuhi modalnya untuk mencapai 

–25 % baru kemudian masuk program rekapitalisasi  perbankan. 

Dengan adanya berbagai langkah dan upaya tersebut yang di lakukan oleh Bank 

Indonesia dan pemerintah melalui BPPN maka lambat laun perbankan nasional mulai 

menunjukkan perbaikan yang berarti. Hal ini di indikasikan dengan makin meningkatnya 

jumlah dana yang berhasil di himpun sektor perbankan, meningkatnya jumlah kredit yang di 

salurkan ke sektor riil dan membaiknya CAR yang dapat mencapai angka 10%, serta NPL 

yang cenderung mengecil. Seiring dengan membaiknya kinerja  perbankan secara makro, 

ternyata fungsi intermediasi perbankan belum mampu berjalan secara efektif untuk 

menopang kinerja sektor riil.  

Dengan demikian pada masa recovery ekonomi saat ini  sektor    perbankan di 

harapkan lebih fokus dan perhatian terhadap sektor riil melalui program pemberian pinjaman, 

sehingga perkembangan antara sektor moneter dan riil dapat berjalan selaras untuk menopang 

perekonomian nasional. (Dendawijaya, 2003: 12). 

 

Pengaruh Kebijakan Moneter dan Perbankan Bank Indonesia terhadap    

Perbankan di Indonesia 

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang berperan 

penting dalam membangun perekonomian suatu negara. Peranan tersebut tercermin dari 

kemampuannya dalam mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan 

tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran baik dalam jangka pendek mapun dalam 

jangka panjang. Kebijakan moneter yang efektif dan optmal ketika targetan dari sasaran yang 

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



 
 

 

89 

hendak di capai dapat terpenuhi dan membawa implikasi positif terhadap sektor moneter 

sekaligus sektor riil. Oleh karena itu stance kebijakan moneter harus mengacu pada satu 

persoalan kunci yang menjadi titik sentral dalam mewujudkan efektifitas kebijakan moneter. 

Dengan berbekal pengalaman otoritas moneter dalam menjalankan kebijakan 

moneter dan pengalaman berbagai negara yang  persoalan ekonominya hampir sama dengan 

Indonesia. Kebijakan moneter dengan pola multi sasaran mulai di tinggalkan oleh Bank 

Indonesia, tetapi untuk mewujudkan sasarannya Bank Indonesia mempunyai sasaran tunggal 

akhir yaitu mencapai inflasi (inflation targeting) yang optimal dalam mendukung kinerja 

perekonomian nasional. Kebijakan yang mefokuskan pada pencapaian inflation targeting 

yang optimal ini sangat penting artinya bagi upaya recovery perekonomian nasioanl.  

Memasuki tahun 2000 perekonomian indonesia di warnai dengan optimisme 

yang cukup tinggi. Tanda tanda proses recovery ekonomi mulai nampak sejak triwulan ketiga 

tahun 1999. Terkendalinya stabilitas moneter yang tercermin dari tercapainya inflasi yang 

rendah dan nilai tukar rupiah yang  menguat serta turunnya suku bunga sampai akhir 1999. 

Kondusifnya keamanan nasional, berhasilnya pemilihan pimpinan nasional secara demokratis 

membawa implikasi positif dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia. 

Perkembangan positif tersebut dan memperhatikan kondisi fundamental ekonomi 

terutama tingkat pengunaan kapasitas produksi yang masih rendah dan kondusifnya 

perekonomian dunia Bank Indonesia memperikirakan pertumbuhan ekonomi mencapai ( 3-4 

) % pada akhir tahun 2000. Di sisi moneter ada peningkatan tekanan terhadap inflasi dan nilai 

tukar maka semenjak bulan Mei 2000 sehingga untuk mencapai inflasi yang cukup rendah 

Bank Indonesia menerapkan kebijakan uang ketat (tight money policy). Indikatif dari 

kebijakan tersebut adalah pembatasan jumlah uang primer sebesar 8, 3 % atau sebesar 100,2 

trilyun. Realisasi pada akhir tahun ini sebesar 125.6 trilyun atau naik sebesar 23,4%. 

Kenaikan ini di sebabkan oleh ekspansi tagihan bersih kepada pemerintah dan aktivitas OPT 

(Operasi Pasar Terbuka)  sepanjang tahun 2000. Dalam menjalankan kebijakan OPT melalui 

penjualan SBI dan transaksi intervensi rupiah di pasar uang,  

Bank Indonesia juga melakukan strategi pengendalian moneter melalui operasi 

sterilisasi di pasar valuta asing guna menyerap ekspansi pengeluaran rupiah pemerintah yang 

di biaya dari luar negeri dan pengawasan secara langsung terhadap sejumlah bank guna 
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meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan kehati hatian terkait dengan transaksi valuta 

asing. Indikatif lain yang menjelaskan kebijakan moneter yang cenderung kontraktif adalah 

adanya kenaikan suku bunga SBI secara bertahap selama tahun 2000 untuk menyerap ekses 

likuiditas bank – bank akibat belum berjalannya fungsi intermediasi perbankan  secara 

normal. Suku bunga SBI di awal Januari 11,48 % dan mengalami kenaikan mulai Mei  

sampai Desember mencapai 14,5 %. 

Kebijakan sektor perbankan tahun 2000 di fokuskan pada memperlancar 

program penyehatan  perbankan dan program ketahanan industri  perbankan untuk masa yang 

akan datang. Program penyehatan perbankan  di lakukan melalui penjaminan pemerintah bagi 

bank umum dan BPR, rekapitalisasi perbankan restruktuisasi kredit dan pemulihan fungsi 

intermediasi perbankan. Program ketahanan sektor perbankan di lakukan dengan 

pengembangan infrastruktur perbankan peningkatan mutu pengelolaan serta penyempurnaan 

sistem pengaturan dan pengawasan  bank. Penyempurnan sistem pengaturan dan pengawasan 

perbankan di lakukan dengan program fit and proper test, exit policy (program penanganan 

bank bermasalah dan tranparansi dalam penentuan kategori bank yang msuk pengawasan 

Bank Indonesia), BMPK, restrukturisasi kredit, penilaian aktiva produktif bank umum 

pendanaan jangka pendek da perdagangan portofolio obligasi dan bank syariah. 

Program tersebut membuahkan hasil membaiknya kinerja indutri  perbankan 

nasional. Setelah selesainya program rekapitalisasi bulan oktober 2000, modal bank yang 

pada tahun 1999 negatif akhir tahun 2000 melonjak menjadi 53,5 trilyun, dan peningkatan 

CAR, NEM, penghimpunan dana  bank umum dan penyalurannya, perbaikan NPLs 

Sedangkan pada tahun 2001 kebijakan moneter dan perbankan tidak jauh 

berbeda. Bank Indonesia tetap konsen dalam mecapai inflasi rendah dan stabilitas nilai tukar 

melalui kebijakan uang ketat(pembatasan uang primer), operasi pasar terbuka (OPT), 

penambahan pasokan valuta asing melaui program strerilisasi valuta asing di pasar uang 

untuk menekan depresiasi dan volatilitas nilai tukar. Dampak kebijakan yang demikian sektor 

moneter selama tahun 2001 dan akhir 2001 rata rata uang primer tumbuh 18,2 % atau 15,4% 

lebih tinggi dari sasaran awal tahun 2001 sebesar (11,0 –12,0) %, selama 2001 SBI naik 

17,62 % dan akhir 2001 menjadi 17,63 %, suku bunga deposito naik menjadi 16,07 %.  
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Sektor perbankan lebih di titik beratkan pencapaian CAR bank mencapai 8 %, 

CAR tersebut telah di penuhi 138 bank daru 145 bank sampai akhir 2001,  NPLs mencapai 5 

%, tetapi realitas NPLs mencapai 12,1 % dari 18,8 % dan efektifitas pengawasan bank 

melalui penetapan master plan meliputi pengawasan bank yang berbasis resiko, berorientasi 

kedepan yang di dasarkan pada kepatuhan yang di dasarkan pada 25 Basel Core Principles 

for Effektive Banking Supervision. Selain indikator tersebut profitabilitas  perbankan 

meningkat dari 1,9 trilyun tahun 2000  menjadi 3,2 trilyun, pendapatan bunga dari kredit 

perbankan mencapai  32,2%. Penyerapan sektor riil terhadap komitmen lembaga perbankan 

baru mencapai 56,8 trilyun (44, 6%) dari 127,3 trilyun. Rendahnya daya serap sektor riil 

terhadap kredit perbankan sejalan dengan menurunnya kepercayaan dunia usaha (bussines 

confidence) untuk melakukan realisasi investasi dan produksi akibat meningkatnya resiko dan 

ketidakpastian selama tahun 2001. Sementara perkembangan resrukturisasi kredit dan 

korporasi yang belum membuaahkan hasil menjadi penghambat proses intermediasi lembaga 

perbankan. Sampai Desember 2001 kredit yang telah di restrukturisasi sebesar 11,6 trilyun 

dari total kredit bermasalah sebesar 310,7 trilyun. 

Pada tahun 2002, dalam rangka menjaga kestabilan harga dan nilai tukar (kurs) 

maka kebijakan moneter di arahkan pada upaya pengendalian jumlah uang beredar primer 

melalui penyerapan kelebihan likuiditas lembaga perbankan. Berkaitan dengan hal itu maka 

rata - rata pertumbuhan uang primer sampai bulan November mencapai 9,3%. Terkendalinya 

pertumbuhan uang primer dan membaiknya indikator makro ekonomi memberikan ruang 

bagi Bank Indonesia untuk memberikan sinyal penurunan suku bunga lebih lanjut untuk 

mempercepat proses pemulihan ekonomi. Upaya pemberian sinyal penurunan suku bunga ini 

di lakukan dengan menetapkan target lelang SBI yang lebih rendah di bandingkan dengan 

yang jatuh tempo, penetapan pemenang lelang di bawah jumlah penawaran serta di dukung 

dengan penurunan suku bunga Fasilitas Simpanan bank Indonesia (FASBI). 

Upaya ini menyebabkan suku bunga SBI mengalami penurunan 469 bps atau 

menjadi 12,93% pada akhir Desember 2002. Penurunan ini diikuti dengan penurunan suku 

bunga deposito tertimbang sampai dengan bulan November 2002 sebesar 12,87%. Sedangkan 

penurunan suku bunga kredit masih relatif lamban yaitu untuk suku bunga kredit modal kerja 

masih berkisar 17 % – 18 %, sedangkan suku bunga kredit Investasi dan konsumsi sebesar 
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18,00% dan 20,17 %. Meskipun belum optimal penurunan suku bunga ini menjadi stimulus 

positif bagi lembaga perbankan untuk melakukan resrukturisasi kredit, peningkatan struktur 

permodalan, meningkatkan penyaluran kredit, terutama yang berjangka waktu relatif pendek. 

Sedangkan di sektor riil penurunan suku bunga mendorng perusahaan untuk bereputasi 

mencari alternatif pembiayaan dari pasar keuangan, baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri, memberikan kesempatan untuk melakukan resrukturisasi keuangan secara internal, 

dan membantu masyarakat dalam mempertahankan konsumsinya. 

Kebijakan di bidang perbankan pada tahun 2002 merupakan kelanjutan pada 

tahun sebelumnya, di mana fokus kebijakan di arahkan pada upaya penyehatan perbankan  

dan pemantapan ketahanan sistem perbankan. Dalam program penyehatan perbaankan Bank 

Indonesia masih melanjutkan program penjaminan pemerintah dan memantau secara intensif 

perkembangan program rekapitalisasi bank umum dan restrukturisasi kredit perbankan. 

Sedangkan program ketahanan sistem perbankan di lakukan dengan melakukan perbaikan 

infrastruktur perbankaan, meningkatkan mutu tata laksana perbankaan, serta penyempurnaan 

ketentuan perbankaan dengan mengacu pada 25 Basel Core Principles for Effective Banking 

Supervision. Sampai dengan akhir tahun 2002 dari 25 CP Indonesia sudah mematuhi dan 

melaksanakan CP-1 mengenai preconditions for effective banking supervision yang 

mencakup objectives, independence and resources, legal protection dan CP-2 mengenai 

permissible activities of bank. 

 

 

Disamping ketentuan tersebut Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa 

ketentuan mengenai prinsip kehati hatian diantaranya perubahan penilaian kualitas aktiva 

produktif (KAP) dan prinsip kehati hatian dalam pembelian kredit oleh bank dari BPPN. 

Kebijakan kebijakan tersebut berimplikasi terhadap membaiknya kinerja perbankan nasional. 

Secara umum pada tahun 2002 suku bunga SBI menurun, nilai kurs cenderung stabil, dana 

pihak ketiga meningkat 2.3% atau sebesar 18 trilyun, modal dan CAR meningkat dari 62,3 

trilyun menjadi 95,1 trilyun dan CAR dari (20,5 – 22,8)%, perbaikan rasio NPLs dari 3,6% 

menjadi 2.9% serta peningkatan penyaluran kredit perbankan.dari 316 trilyun menjadi 363,9 

trilyun 

Pada tahun 2003 kondisi ekonomi makro cenderung membaik yang tercermin 

dari penguatan nilai tukar, suku bunga dan laju inflasi yang menurun tajam serta 
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pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pelaksanaan kebijakan moneter yang sinergis dengan 

kebijakan fiskal sehingga memberikan dukungan bagi stabilitas ekonomi makro dan tetap 

menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter difokuskan pada upaya 

pengendalian laju inflasi dengan fokus pada pengendalian jumlah uang beredar primer. 

Jumlah rata pertumbuhan uang primer sebesar 10,3 % dengan asumsi kurs sebesar 8.536 

rupiah dan inflasi 6%. Disamping itu dalam rangka pengendalian uang primer maka Bank 

Indonesia menyerap ekses likuiditas perbankan melalui OPT dengan dua instrumen yaitu 

lelang SBI dan FASBI sehingga posisi keduannya pada akhir 2003 mencapai 23,2 trilyun  

Adanya ekses likuiditas ini Bank Indonesia menghimbau kepada lembaga 

perbankan untuk menyalurkan dana kesektor riil dengan menambah alokasi dana kredit 

perbankan. Strategi untuk mengendalikan uang primer dan ekses likuiditas perbankan agar 

tidak di gunakan kegiatan spekulasi menyebabkan Bank Indonesia menangung biaya 

pengendalian moneter yang cukup besar. Sedangkan di bidang perbankan kebijakan yang di 

tempuh tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Fokusnya pada dua program yaitu 

program penyehatan perbankan dan program ketahanan sistem perbankan. Dalam rangka 

mencapai program tersebut Bank Indonesia melakukan antara lain sebagai berikut: 

a) Program restrukturisasi kredit perbankan. 

b) Langkah pembentukan lembaga penjamin simpanan. 

c) Peningkatan good corporate governance dan pemantapan sistem pengawasan dengan 

dasar 25 CP. 

d) Pembentukan Biro Stabilitas Sistem Keuangan dan pembentukan financial safety net. 

e) Menyelesaikan blue print Arsitektur  Perbankan Indonesia untuk di terapkan pada tahun 

2004 sebagai konsep tatanan perbankan kedepan 

Berbagai kebijakan tersebut menyebabkan kinerja   perbankan pada tahun 2003 

mengalami perbaikan diantaranya meningkatnya kredit, dan dana pihak ketiga, membaiknya 

NPL net, net interest income positif dan membaiknya permodalan bank. Walaupun demikian 

fungsi intermediasi perbankan belum pulih hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat 

LDR bank, dan meningkatnya jumlah kelonggaran tarik kredit secara tajam. Tetapi di 

samping itu ada hal hal yang perlu di waspadai yaitu meningkatnya NPL gross, tekanan 

akibat profitabilitas bank akibat lambanya pertumbuhan kredit   perbankan , rendahnya 

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



 
 

 

94 

efisiensi operasional bank bank besar dan tingginya ketergantungan bank pada pendapatan  

bunga obligasi dan SBI. 

 

 

Tahun 2004 secara umum kondisi moneter pada triwulan yang pertama 

cenderung stabil. Hal ini di tunjukkan dengan besaran moneter yang stabil dan terkendali 

seperti terkendalinya jumlah uang primer dan terjaganya inflasi, dan nilai tukar. Selama 

kwartal I - 2004 jumlah uang primer sebesar 142,73 trilyun, suku bunga SBI menjadi 7,42%, 

suku bunga FASBI 7,25%, suku bunga pasar uang sebesar 7,33%, suku bunga deposito 

menurun menjadi 5,99%. Tetapi penurunan suku bunga SBI tidak di ikuti oleh penurunan 

suku bunga kredi secara proporsional, dimana suku bunga kredit modal kerja sebesar 

14,79%, kredit investasi sebesar 15,29% dan kredit konsumsi sebesar 18,47%. Kurang 

proporsionalnya penurunan suku bunga kredit di sebabkan oleh  adanya pemenuhan target 

profitabilitas bank dan tingginya faktor resiko. Perbankan cenderung mempertahankan 

spread suku bunga yang lebar karena belum efisiennya operasional perbankan. 

Tahun 2004 fokus kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan antara lain 

memperkokoh kondisi perbankan nasional sebagai kesinambungan program resrukturisasi 

perbankaan dan pemulihan fungsi intermediasi perbankan serta pemantapan ketahanan sistem 

perbankan melalui good corporate governance perbankan sekaligus penyempurnaan 

pengaturan dan pengawasan perbankan. ( Laporan tahunan Bank Indonesia 2000 – 2003 dan 

kwartalan 2004 ) 

 

 

 

 

Perkembangan Perbankan di Indonesia Akibat Kebijakan Moneter dan   

Perbankan selama tahun Penelitian 

1 Perkembangan Indikator Perbankan di Indonesia Secara Umum. 
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C. Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Perbankan 

di Indonesia 

Indikator Makro 2000 2001 2002 2003 2004(I) 
Total Aset 1.030,5 1.099,7 1.112,2 1.142,2 1.152,7 
Kredit 320,4 358,6 410,3 410,3 447,30 
Dana Pihak Ketiga 699,1 797,4 835,8 875,4 877,1 
LDR 33,2 33,0 38,2 43,74 42,9 
Modal 53,5 62,3 93,0 105,9 121,7 
CAR 12,5 20,5 22,5 20,7 23,0 
NPL - gross 18,8 12,1 8,1 8,1 8,29 
NPL - Net 5,8 3,6 2,1 1,8 2,55 
Laba(Rugi) sebelum Pajak 10,5 13,1 22,0 23,7 - 
Net Interest Margin 22,8 37,8 42,9 46,3 - 

Sumber: Laporan Tahunam Bank Indonesia dari berbagai edisi. 
 

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut dapat di jelaskan bahwa berbagai 

kebijakan yang di tempuh Bank Indonesia baik kebijakan moneter maupun 

kebijakan di bidang perbankan  menunjukkan pengaruh yang signifikans. 

Varaibel indikator  bank umum secara makro mengalami peningkatan seperti 

total aset  bank umum yang cenderung naik dari tahun ketahun, penyaluran 

kredit  bank umum juga mengalami kenaikan, dana pihaka ketiga juga 

menunjukkan trend yang sama. Sedangkan indikator lain seperti modal bank, 

LDR, CAR, NPLs, NIM, dan laba menunjukkan perbaikan dari tahun ke 

tahun. Dengan demikian selama tahun 2001 sampai 2003 kinerja perbankan 

dapat di katakan mengalami peningkatan yang signifikan. 

 

 

 

 

 

2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga  

Tabel 3.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Perbankan di Indonesia 

Jenis Posisi ( trilyun rupiah)   Pertumbuhan (%)  
 2000 2001 2002 2003* 2004* 2001 2002 2003* 2004* 

Giro 161,5 186,2 197,0 211,9 - 15,3 5,8 7,5 - 
Rupiah 103,6 120,0 130,2 141,8 - 15,8 8,5 8,9 - 
Valas 57,9 66,2 66,8 70,0 - 14,3 0,9 4,9 - 
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Deposito 384,7 439,9 446,2 438,3 - 14,4 1,4 1,8 - 
Rupiah 296,7 344,9 364,6 359,5 - 16,2 5,7 1,4 - 
Valas 88,0 95,1 81,6 78,7 - 8,0 14,1 3,6 - 

tabungan 152,9 171,3 192,6 225,3 - 12,0 12,4 17,0 - 
Total 699,1 797,4 835,8 875,4 - 14,1 4,8 4,7 - 

Rupiah 553,2 636,2 687,4 726,7 - 15,0 8,1 5,7 - 
Valas 145,9 161,2 148,4 148,7 - 10,5 8,0 0,2 - 

* Laporan tahun 2004 belum di keluarkan oleh Bank Indonesia. 

Sumber : Laporan tahunan Bank Indonesia dari berbagai tahun 

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut bahwa komposisi pembentuk dana pihak ketiga juga 

mengalami variasi yang mengembirakan. Artinya masing masing komponen pembentuk dana 

pihak ketiga memberikan kontribusi yang berarti baik yang berupa giro, deposito maupun 

tabungan dengan jenis rupiah ataupun valas. Dengan demikian alokasi preferensi dari dana 

pihak ketiga juga makin fleksibel tergantung tingkat kebutuhan bank yang mendatangkan 

profit yang lebih dan aman bagi kontinyunitas aktivitas perbankan. 

 

3 Perkembangan Suku Bunga  Perbankan, inflasi dan kurs di Indonesia 

Tabel 3.4 Perkembangan Suku Bunga Perbankan, Inflasi dan Kurs di Indonesia.  

Indikator Makro 2000 2001 2002 2003 2004* 
Suku bunga (%)      
SBI (1 bulan) 14,5 17,62 12,93 8,31 - 
PUAB(Overnight) 11,4 15,90 12,42 8,18 - 
Deposito(1 bulan) 12,0 16,07 12,81 6,62 - 
Kredit Modal Kerja 17,7 19,19 18,25 15,07 - 
Kredit Investasi 16,9 17,90 17,82 15,68 - 
Inflasi (%) 9,35 12,55 10,03 5,06 - 
Nilai tukar (Rp/US$) 8.438,- 10.255, 9.316 8.572 - 

* Laporan tahun 2004 belum di keluarkan oleh Bank Indonesia 

Sumber : Laporan tahunan Bank Indonesia dari berbagai tahun 

Dari tabel 3.4 tersebut dapat di jelaskan bahwa selama tahun 2001 sampai 2003 

indikator suku bunga, inflasi dan nilai tukar menunjukkan perbaikan. Hal ini mencerminkan 

bahwa faktor fundamental perekonomian secara makro telah mengalami peningkatan yang 

berarti. Suku bunga dasar (SBI) yang di keluarkan BI hasil lelang menunjukkan tren yang 

menurun artinya ini untuk merespon agar sektor riil segera pulih kembali, dan upaya 

stabilitas moneter melalui penyerapan likuiditas perbankan dan pengendalian jumlah uang 

primer agar inflasi dapat terkendali. Suku bunga deposito, inflasi, dan nilai tukar juga 
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mengalami tren penurunan. Disisi lain penurunan juga terlihat pada suku bunga pinjaman 

(kredit dan Investasi) walaupun penurunannya relatif lebih kecil. Dengan demikian secara 

umum dapat di katakan bahwa kinerja perekonomian nasional melalui indikator tersebut 

dapat di katakan mulai menunjukkan perbaikan dalam upaya pemulihan (recovery) ekonomi. 

 

4 Perkembangan Profitabilitas dan Komposisi Profitabilitas Perbankan di Indonesia 

Tabel 3.5 Profitabilitas Perbankan di Indonesia  

Laba  2000 2001 2002 (Juni) 2003 (Juni) 2004 
Operasional 0,7 T 0,2 T 0.007092 T 0.010391 T - 
Non Operasional 11,2 T 13,3 T 0.031419 T 0,027441 T - 
Total Laba 10,5 T 13,1 T 0.038511 T 0.010391 T - 
Sumber: Laporan tahunan dan kwartalan Bank Indonesia 

Tabel 3.6 Komposisi Profitabilitas Perbankan di Indonesia 

Jenis 2002 (Juni) 2003 (Juni) 2004 
Obligasi 21,32 M 17,77 M - 
Kredit 20,28 M 26,85 M - 
SBI-Call Money 11,34 M 8,81 M - 
Transaksi Valas 7,47 M 8,52 M - 
Antar Bank 4,37 M 3,13 M - 
Lainnya 35,22 M 34,51 M - 
Total  115,365 M 111,184 M - 
Sumber : Laporan Kwartalan Bank Indonesia  

Berdasarkan laporan kwartalan dan tahunan Bank Indonesia di jelaskan 

bahwa sejak tahun 2000 dimana kinerja sektor perbankan menunjukkan 

perbaikan. Hal ini tercermin dari tingkat profitabilitas yang bernilai positif yaitu 

sebesar 10,5 trilyun di mana pada tahun tahun sebelumnya mencapai angka 

negatif. Dari tahun 2000  sampai tahun 2003 (Juni) laba perbankan lebih 

didominasi oleh laba non operasional. Laba non operasional berasal dari 

keuntungan selisih kurs akibat terdepresiasinya kurs dan adanya koreksi PPAP 

berkaitan dengan pendapatan yang di peroleh dari kredit yang telah 

dihapusbukukan serta yang berasal dari pendapatan bunga obligasi pemerintah 

pada beberapa bank rekap yang memiliki obligasi dengan variable rate dan SBI. 
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Berdasarkan total pendapatan bunga, pendapatan bunga obligasi sebesar 45,3 %, 

bunga kredit sebesar 32,2% dan bunga SBI sebesar 9,7 %. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 
 
A. Diskripsi  Data 

Semua data yang di pakai dalam analisis penelitian ini adalah data 

sekunder yang bersifat bulanan mulai dari Januari 2001 sampai dengan Juni 

2004. Dipilihnya rentang waktu tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa 

untuk mengetahui proses intermediasi perbankan pasca krisis moneter dan 

ekonomi. Artinya tahun 2001 merupakan tahun recovery bagi perekonomian 

nasional sekaligus perbaikan fungsi industri perbankan yang sebelumnnya 

dianggap gagal dalam mencapai fungsi intermediasi dan fungsi transmisi 

sebagai financial institutions. 

 Sedangkan diambil tahun 2004 bulan Juni sebagai tahun akhir dan 

bulan akhir  penelitian didasarkan pada realitas bahwa tahun 2004 merupakan 

tahun terbaru dalam masa ini sekaligus pada tahun 2004 laporan 

perkembangan ekonomi makro menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Artinya dengan kondisi seperti itu apakah berpengaruh terhadap kinerja 

perbankan melalui penilaian terhadap responsitas industri perbankan terhadap 

mekanisme transmisi kebijakan moneter ke sektor riil melalui pendekatan 

price channel. Berdasarkan rentang waktu penelitian tersebut maka total 

pengamatan terhadap objek variabel dalam penelitian adalah 42 bulan. 

Variabel – variabel yang di analisis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Suku Bunga Kredit (SBK) 

Adalah tingkat bunga yang di tawarkan atau di dibebankan kepada 

nasabah atau peminjam ketika meminjam dana dari bank. Pada penelitian 

ini suku bunga kredit yang dipakai adalah suku bunga kredit riil rata – rata 

tertimbang yaitu suku bunga kredit nominal pada bulan tertentu periode 
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tertentu dikurangi dengan tingkat inflasi pada periode yang sama. 

Sedangkan data tingkat bunga kredit rata – rata tertimbang yang di 

gunakan adalah tingkat bunga kredit rata - rata tertimbang dengan bersifat 

bulanan dan di nyatakan dalam bentuk persen. 

Suku Bunga SBI (SBI) 

Suku Bunga SBI adalah tingkat bunga yang di berikan oleh Bank 

Indonesia kepada bank umum yang telah menyimpan dananya di Bank 

Indonesia. Pada penelitian ini suku bunga SBI yang dipakai adalah suku 

bunga SBI riil yaitu suku bunga SBI rata-rata tertimbang berdasarkan hasil 

lelang Bank Indonesia di kurangi dengan tingkat inflasi pada periode yang 

sama dan dinyatakan dalam bentuk persen serta bersifat bulanan. 

Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar (exchange rate) adalah harga mata  suatu uang 

terhadap mata uang lainnya (Salvatore,1990) sedangkan menurut 

Boediono nilai tukar adalah harga (yang dihitung dengan mata uang 

domestik) dari satu unit mata uang asing atau perbandingan harga antar 

valuta asing bila terjadi pertukaran. Data di peroleh dari statistik 

Keuangan Indonesia terbitan Bank Indonesia berbentuk bulanan dan di 

nyatakan dalam ribuan rupiah per US$ Amerika Serikat. 

Volume Kredit (KR) 

Adalah besarnya volume dana yang disalurkan atau dipinjamkan 

lembaga perbankan kepada nasabah atau debitur. Dalam penelitian ini 

besarnya volume kredit di ukur dengan satuan milyar rupiah per bulan. 
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Data di peroleh dari Statistik Keuangan Indonesia terbitan Bank 

Indonesia.  

Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Adalah dana yang berhasil di himpun dari masyarakat, terdiri dari 

giro, tabungan dan deposito. Dana ini merupakan sumber pendanaan 

terbesar bank yang dapat mencapai 80% - 90%. Dalam penelitian ini 

dana pihak ketiga di ukur dengan satuan milyar rupiah per bulan. Data di 

peroleh dari Statistik Keuangan Indonesia terbitan Bank Indonesia. 

6 Jumlah Bank Umum (JB) 

Adalah banyaknya bank umum yang sampai sekarang masih menjalankan 

operasinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa bank. 

Dalam penelitian ini jumlah bank umum diukur dengan satuan unit.  

Perkembangan variabel yang diamati dapat di lihat dalam tabel 3.7 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 3.7, Perkembangan Variabel Penelitian Pada Tahun 2001:01 – 2004:06 

Obs SBKn 
(%) 

SBKr 
(%) 

SBIn 
(%) 

SBIr 
(%) 

KURS 
(Ribuan) 

KR 
(Milyar) 

DPK 
(Milyar) 

JB 
(Unit) 

2001:01 17.42 9.14 14.74 6.46 9450 264915 717178 151 
2001:02 17.74 8.6 14.79 5.65 9835 274533 731489 150 
2001:03 17.80 7.12 15.58 4.96 10400 285375 739953 149 
2001:04 17.92 7.41 16.09 5.58 11675 306011 766034 149 
2001:05 18.00 7.18 16.33 5.51 11058 301905 758882 149 
2001:06 18.17 5.13 16.65 4.54 11440 306333 762854 149 
2001:07 18.28 5.24 17.17 4.13 9525 289661 735930 149 
2001:08 18.45 6.22 17.67 5.44 8865 287890 733938 149 
2001:09 18.61 5.6 17.57 4.56 9675 304420 744643 148 
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2001:10 18.75 6.28 17.58 5.11 10435 318735 774244 146 
2001:11 18.95 6.04 17.6 4.69 10430 303018 780714 145 
2001:12 19.01 6.46 17.62 5.07 10400 307594 809126 145 
2002:01 19.12 4.7 16.93 2.51 10320 302022 802884 145 
2002:02 19.16 4.03 16.86 1.73 10190 302504 799675 145 
2002:03 19.20 5.12 16.76 2.68 9655 302776 794852 145 
2002:04 19.12 5.82 16.61 3.31 9315 303155 794179 145 
2002:05 19.14 6.21 15.51 2.58 8785 303247 792423 145 
2002:06 19.12 7.64 15.11 3.63 8730 312018 796559 145 
2002:07 19.06 9.03 14.93 4.88 9110 322600 812018 145 
2002:08 18.98 8.38 14.35 3.75 8865 331429 815387 145 
2002:09 18.89 8.41 13.22 2.74 9015 341172 824383 145 
2002:10 18.79 8.46 13.1 2.77 9235 347788 831118 145 
2002:11 18.72 8.24 13.06 2.58 8975 356705 825270 144 
2002:12 18.58 8.55 12.93 2.90 8940 365410 845015 142 
2003:01 18.58 9.84 12.69 3.95 8876 358084 834261 141 
2003:02 18.56 11.22 12.24 4.90 8905 366467 839729 145 
2003:03 18.47 11.35 11.4 4.28 8908 376141 838724 138 
2003:04 18.31 10.77 11.06 3.52 8675 382175 842770 139 
2003:05 18.21 11.3 10.44 3.53 8279 384158 844071 139 
2003:06 17.94 11.32 9.53 2.91 8285 390563 851073 138 
2003:07 17.54 11.75 9.1 3.31 8505 397187 856165 138 
2003:08 17.16 10.78 8.91 2.53 8535 403544 861101 138 
2003:09 16.95 10.75 8.66 2.46 8389 411696 866281 138 
2003:10 16.65 10.43 8.48 2.26 8495 421295 881739 138 
2003:11 16.38 11.05 8.49 3.16 8537 432230 877832 138 
2003:12 16.11 11.05 8.31 3.25 8465 437942 902325 138 
2004:01 17.18 12.36 7.86 3.04 8441 432738 856165 138 
2004:02 16.76 13.16 7.48 2.88 8447 437040 861101 138 
2004:03 16.52 11.41 7.42 2.31 8587 446589 866281 138 
2004:04 16.23 10.31 7.33 1.41 8661 454854 881739 136 
2004:05 15.93 9.46 7.32 0.85 9210 471063 877832 136 
2004:06 15.66 8.83 7.34 0.51 9415 486067 902325 136 
Jumlah  756.11 362.15 542.82 148.82 389938 14931049 34330262 6005 
rata-rata 18.003 8.623 12.924 3.543 9284.238 355501.2 817387.19 142.976 

Sumber :  Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia 

periode Januari 2001 – Juni 2004. 

Berdasarkan data penelitian pada tabel 3.7 tersebut dapat diketahui 

bahwa rata-rata tiap variabel selama kurun waktu 3 tahun 6 bulan. Misalnya 

rata - rata tingkat suku bunga pinjaman nominal perbankan di Indonesia per 

bulan yaitu sebesar 18,0026%, jumlah tersebut relatif lebih tinggi daripada 

tahun terakhir pengamatan bulan juni 2004 yaitu sebesar 15,66%. Suku bunga 

pinjaman perbankan riil yaitu besarnya suku bunga pinjaman nominal bulanan 

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



 
 

 

103 

di kurangi dengan tingkat inflasi bulanan adalah sebesar 8.62262%. Angka 

tersebut lebih rendah jika di bandingkan dengan tingkat suku bunga pinjaman 

riil pada bulan Juni 2004 yaitu sebesar 8.83%. Rata-rata untuk tingkat suku 

bunga SBI nominal yaitu sebesar 12,9243%. Nilai tersebut lebih tinggi 

5.5843% dibandingkan dengan suku bunga SBI pada bulan Juni tahun 2004 

yaitu sebesar 7.34%.  

Rata-rata suku bunga riil SBI mencapai angka sebesar 3.543%, 

sedangkan suku bunga SBI rill pada pertengahan tahun 2004 yaitu sebesar 

0.51%. Artinya nilai tersebut mencerminkan bahwa nilai SBI dan inflasi pada 

bulan juni 2004 tidak jauh berbeda. Sementara itu  rata-rata nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang US$ AS yautu sebesar Rp 9284.24,-. Nilai tersebut lebih 

kecil jika di bandingkan dengan kurs pada bulan Juni 2004 yaitu sebesar Rp 

9415,-. Rata rata volume kredit atau pembiayaan yang di berikan lembaga   

perbankan  yaitu sebesar Rp 355501.2 milyar per bulan. Nilai tersebut lebih 

kecil jika di bandingkan jumlah kredit yang di berikan pada bulan Juni tahun 

2004  yaitu sebesar Rp 486067 milyar.  

Rata - rata dana pihak ketiga yang berhasil sektor perbankan yaitu 

sebesar Rp 817387,2 milyar per bulan. Angka tersebut lebih rendah jika di 

bandingkan dengan dana pihak ketiga yang berhasil di himpun perbankan 

pada bulan Juni tahun 2004 yaitu sebesar Rp 902325 milyar. Adapun 

pertumbuhan tiap variabel tersebut dapat diamati pada tabel 3.8 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.8 Pertumbuhan Variabel Penelitian  

 Periode Januari 2001 – bulan Juni 2004. 

OBS SBKn SBKr SBIn SBIr Kurs KR DPK JB 

2001:01 0 0 0 0 0 0 0 0 

2001:02 0.32 -0.54 0.05 -0.81 385 9618 14311 -1 

2001:03 0.06 -1.48 0.79 -0.69 565 10842 8464 -1 

2001:04 0.13 0.29 0.51 0.62 1275 20636 26081 0 

2001:05 0.08 -0.23 0.24 -0.07 -617 -4106 -7152 0 
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2001:06 0.17 -2.05 0.32 -0.97 382 4428 3972 0 

2001:07 0.11 0.11 0.52 -0.41 -1915 -16672 -26924 0 

2001:08 0.17 0.98 0.5 1.31 -660 -1771 -1992 0 

2001:09 0.16 -0.62 -0.1 -0.88 810 16530 10705 -1 

2001:10 0.14 0.68 0.01 0.55 760 14315 29601 -2 

2001:11 0.20 -0.24 0.02 -0.42 -5 -15717 6470 -1 

2001:12 0.06 0.42 0.02 0.38 -30 4576 28412 0 

2002:01 0.11 -1.76 -0.69 -2.56 -80 -5572 -6242 0 

2002:02 0.04 -0.67 -0.07 -0.78 -130 482 -3209 0 

2002:03 0.04 1.09 -0.1 0.95 -535 272 -4823 0 

2002:04 -0.07 0.7 -0.15 0.63 -340 379 -673 0 

2002:05 0.02 0.39 -1.1 -0.73 -530 92 -1756 0 

2002:06 -0.02 1.43 -0.4 1.05 -55 8771 4136 0 

2002:07 -0.06 1.39 -0.18 1.25 380 10582 15459 0 

2002:08 -0.09 -0.65 -0.58 -1.13 -245 8829 3369 0 

2002:09 -0.09 0.03 -1.13 -1.01 150 9743 8996 0 

2002:10 -0.10 0.05 -0.12 0.03 220 6616 6735 0 

2002:11 -0.07 -0.22 -0.04 -0.19 -260 8917 -5848 -1 

2002:12 -0.14 0.31 -0.13 0.32 -35 8705 19745 -2 

2003:01 0.00 1.29 -0.24 1.05 -64 -7326 -10754 -1 

2003:02 -0.02 1.38 -0.45 0.95 29 8383 5468 4 

2003:03 -0.08 0.13 -0.84 -0.62 3 9674 -1005 -7 

2003:04 -0.17 -0.58 -0.34 -0.76 -233 6034 4046 1 

2003:05 -0.10 0.53 -0.62 0.01 -396 1983 1301 0 

2003:06 -0.27 0.02 -0.91 -0.62 6 6405 7002 -1 

2003:07 -0.41 0.43 -0.43 0.4 220 6624 5092 0 

2003:08 -0.37 -0.97 -0.19 -0.78 30 6357 4936 0 

2003:09 -0.22 -0.03 -0.25 -0.07 -146 8152 5180 0 

2003:10 -0.29 -0.32 -0.18 -0.2 106 9599 15458 0 

2003:11 -0.27 0.62 0.01 0.9 42 10935 -3907 0 

2003:12 -0.27 0 -0.18 0.09 -72 5712 24493 0 

2004:01 1.07 1.31 -0.45 -0.21 -24 -5204 -46160 0 

2004:02 -0.42 0.8 -0.38 -0.16 6 4302 4936 0 

2004:03 -0.24 -1.75 -0.06 -0.57 140 9549 5180 0 

2004:04 -0.29 -1.1 -0.09 -0.9 74 8265 15458 -2 

2004:05 -0.31 -0.85 -0.01 -0.56 549 16209 -3907 0 

2004:06 -0.27 -0.63 0.02 -0.34 205 15004 24493 0 

Jumlah -1.76 -0.31 -7.4 -5.95 -35 221152 185147 -15 

Rata - rata -0.042 -0.007 -0.176 -0.142 -0.833 5265.524 4408.262 -0.357 

Sumber : Data primer yang diolah dari data sekunder, 2004. 

Perekonomian Indonesia saat ini masih dalam kondisi fluktuatif, 

walaupun berbagai effort telah di lakukan pemerintah seiring dengan proses 

recovery ekonomi pasca krisis ekonomi 1997. Hal ini tercermin dari masih 

fluktuatifnya indikator nilai tukar rupiah terhadap mata uang US$ AS sebagai 
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indikator makro dalam perekonomian nasional. Kondisi yang demikian 

ternyata berpengaruh nyata terhadap kinerja perbankan nasional pada periode 

Januari 2001 sampai Juni 2004. Pengaruh itu terlihat dengan jelas pada 

perubahan indikator indikator makro yang berkaitan dengan sektor perbankan 

dari bulan Januari 2001 ke bulan Juni 2004, sebagaimana faktor-faktor yang 

mempengaruhi rigiditas tingkat suku bunga pinjaman atau kredit perbankan di 

Indonesia.  

Analisis rigiditas lending rate perbankan di Indonesia di pengaruhi 

oleh faktor-faktor antara lain : tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), nilai kurs, volume kredit yang di berikan sektor perbankan di Indonesia 

kepada sektor riil, dan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil di himpun oleh 

sektor  perbankan serta jumlah bank umum yang beroperasi di Indonesia. 

Adapun penjelasan perubahan variabel penelitian selama periode penelitian 

adalah sebagai berikut. Berdasarkan Tabel 3.8 di atas dapat diketahui bahwa 

fluktuasi rata - rata tingkat suku bunga pinjaman atau kredit perbankan 

nominal dari bulan Januari 2001 sampai bulan Juni 2004 cenderung 

mengalami penurunan walaupun penurunan suku bunga pinjaman perbankan 

nominal dalam ukuran yang kecil (stiky downwward) yaitu sebesar  0,042 % 

dan suku bunga kredit atau pinjaman riil yaitu besarnya suku bunga di kurangi 

tingkat inflasi yang berlaku pada bulan itu yaitu sebesar 0.0007 %.  

 

 

Penurunan tingkat suku bunga kredit tersebut lebih kecil 0.134 % atau 

0.176 % di banding dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

nominal sebagai instrumen dalam kebijakan moneter dan suku bunga SBI riil 

mengalami penurunan rata - rata sebesar 0.142 % atau lebih tinggi 
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penurunannya dari suku bunga kredit perbankan yaitu sebesar  0.135 %. Jika 

di bandingkan penurunan suku bunga pinjaman tidak sebanding dengan 

penurunan suku bunga SBI baik yang jenisnya nominal maupun riil.  

Sementara itu penurunan suku bunga pinjaman perbankan terendah terjadi 

pada bulan Juni 2002 dan 2003 yaitu sebesar 0.02 % atau (19.14 -19.12) % 

dan penurunan terbesar pada bulan Juni – Juli 2003 yaitu sebesar 0.41% atau 

dari (17.94-17.55) %. Penurunan terbesar suku bunga pinjaman riil perbankan  

terjadi pada bulan Juni 2001 dan bulan Januari 2002 yaitu sebesar 2.05 % dan 

1.76 %. Kenaikan suku bunga pinjaman perbankan nominal di Indonesia 

terbesar terjadi pada pertengahan tahun 2004 antara bulan Desember dan 

Januari yaitu sebesar 1.07 % atau dari (16.11-17.18)%. Sedangkan suku bunga 

pinjaman riil mengalami kenaikan terbesar pada Juni 2002 yaitu sebesar 1.43 

%.  

Pada awal tahun 2003 dan akhir tahun 2002 suku bunga pinjaman 

perbankan nominal tidak mengalami kenaikan dan penurunan yaitu sebesar  

0,0 % (18.58 %).  Di sisi lain tingkat penurunan suku bunga SBI nominal rata 

- rata yaitu sebesar 0.17619 %. Tingkat suku bunga SBI mengalami kenaikan 

tertinggi dan terendah pada bulan Maret dan  Oktober 2001 yaitu sebesar 

0.79% dan 0.01%. Suku bunga SBI mengalami penurunan tertinggi pada 

bulan Mei 2002 yaitu sebesar 1.1 % dan penurunan terendah pada bulan Mei 

2004 yaitu sebesar 0.01 %. Secara umum baik suku bunga pinjaman  

perbankan maupun suku bungan SBI pola pergerakaannya tidak seimbang. 

Artinya frekuensi antara kenaikan dengan penurunan masing - masing variabel 

tersebut tidak sama. Suku bunga pinjaman dan suku bunga SBI cenderung 

lebih banyak mengalami penurunan dari pada kenaikan walaupun tingkat 

relatif kecil di bandingkan dengan penurunannya.  
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Suku bunga SBI lebih banyak mengalami penurunan jika di 

bandingkan dengan kenaikannya. frekuensi penurunan dengan kenaikan baik 

suku bunga pinjaman perbankan atau suku bunga SBI tidak seimbang. 

Perilaku kedua instrumen tersebut cenderung lebih banyak mengalami 

penurunan dari pada kenaikan. Kurun waktu 3 tahun 6 bulan suku bunga 

pinjaman mengalami penurunan 25 kali sementara kenaikannya 16 kali.  

Sedangkan suku bunga SBI mengalami penurunan sebanyak 26 kali dan 

kenaikan 15 kali pada kurun waktu yang sama. Dengan demikian dapat 

disimpulkan pada dasarnya perilaku pergerakan suku bunga pinjaman  

perbankan mengikuti perilaku pergerakan tingkat suku bunga SBI yang di 

tetapkan oleh Bank Indonesia. Variabel ekonomi makro yang diasumsikan 

mempunyai pengaruh terhadap perilaku penentuan suku bunga pinjaman 

perbankan di Indonesia adalah kurs.  

Nilai kurs rata - rata selama periode pengamatan mengalami apresiasi 

atau penguatan terhadap nilai mata uang US$ AS yaitu sebesar Rp 0,833 atau 

0,833 point. Sejak tahun 2001 apresiasi nilai kurs terjadi pada bulan Mei, Juli, 

Agustus, November, Desember yaitu sebesar Rp 617, Rp 19.15 Rp 660, Rp 5 

rupiah, dan Rp 30. Apresiasi kurs selama tahun 2001 tertinggi terjadi pada 

bulan Juli dan terendah di bulan Agustus yaitu sebesar Rp 19.15 dan Rp 5.. 

Bulan lainnya mengalami depresiasi dengan frekuensi 7 kali. Artinya tingkat 

apresiasi kurs pada tahun 2001 cenderung lebih sedikit di banding dengan 

depresiasinya. Dengan demikian pergerakan nilai kurs selama tahun 2001 

cenderung fluktuatif. Tahun 2002 performance nilai kurs berbeda drastis di 

banding dengan tahun 2001.  

Apresiasi nilai kurs selama tahun 2002 terjadi hampir tiap bulan, dimana frekuensi 

apresiasi kurs mencapai 9 kali. Adapun apresiasi nilai kurs terjadi pada bulan bulan Januari, 
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Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, November, dan Desember dengan nilai sebesar Rp 

80,- Rp 130,- Rp 535,- Rp 340,- Rp 530,- Rp 55,- Rp 245,- Rp 260,- dan Rp 35,-. Keadaan itu 

menunjukkan bahwa selama tahun 2002 nilai kurs cenderung lebih stabil di banding tahun 

sebelumnya. Memasuki tahun 2003 apresiasi nilai kurs terjadi pada bulan Januari, April, Mei, 

September, dan Desember, yaitu sebesar Rp 64,- Rp 233,- Rp 396,- Rp 146,- dan Rp 72,-.  

Pada tahun 2003 apresiasi tertinggi terjadi pada bulan April, Mei sebesar Rp 396,- dan 

terendah bulan Januari yaitu sebesar Rp 64,-. Berdasarkan data tersebut tahun 2004 kurs, 

cenderung fluktuatif.  

Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya tingkat apresiasi rupiah. Semenjak 

semester  I tahun 2004 rupiah hanya mengalami apresiasi satu kali yang terjadi pada bulan 

Januari yaitu Rp 24,- Variabel internal yang mempengaruhi nilai kekakuan suku bunga 

pinjaman atau kredit perbankan yaitu volume kredit atau pembiayaan yang di berikan lembaga 

perbankan, dana pihak ketiga yang di berhasil dihimpun dan jumlah bank umum. Volume 

kredit selama periode pengamatan menunjukkan perbaikan. Nilai rata - rata volume kredit 

mengalami kenaikan sebesar Rp 5265,52 milyar.  

Kenaikan volume kredit tertinggi di capai pada bulan April 2001 yaitu sebesar Rp 

20636 milyar dan penurunan terendah terjadi pada bulan Mei 2001 yaitu sebesar Rp 4106 

milyar. Secara umum dari bulan Januari 2001 sampai Juni 2004 volume kredit mengalami 

kenaikan, kecuali pada bulan Mei, Juli, Agustus, November, tahun 2001, dan bulan Januari 

tahun 2002, 2003, dan 2004  yaitu sebesar Rp 4106 milyar, Rp 16672 milyar, Rp 1771 milyar, 

Rp 15727 milyar, dan Rp 5572 milyar, Rp 7326 milyar serta Rp 5204 milyar. Berdasarkan 

data tersebut maka sebenarnya sektor perbankan mempunyai kecenderungan telah 

memperhatikan sektor riil walaupun porsi dana yang di salurkan belum mampu 

menumbuhkembangkan sektor ini.  

Variabel internal yang lainnya adalah dana pihak ketiga yang berhasil di himpun 

oleh lembaga  perbankan di Indonesia.  Rata - rata dana pihak ketiga selama periode 

pengamatan mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 4408,26 milyar. Kenaikan dana pihak 

ketiga terjadi paba bulan Oktober dan Desember 2001 yaitu sebesar Rp 29601 milyar dan Rp 

28412 milyar dan penurunannya terjadi pada bulan Juli 2001 dan Januari 2004 yaitu sebesar 

Rp 26924 milyar dan Rp 46160 milyar. Baik volume kredit maupun dana pihak ketiga 

frekuensi kenaikannya lebih besar di banding penurunannya. Sedangkan jumlah bank umum 
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di Indonesia makin berkurang. Sejak bulan Januari 2001 sampai Juni 2004 bank umum 

mengalami penurunan 15 unit atau dari 151 menjadi 136 di pertengahan tahun 2004. 

Realitas tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan di sektor perbankan 

yang selama ini telah menghambat proses recovery ekonomi karena banyaknya persoalan 

yang di hadapi sektor tersebut pasca krisis tahun 1997. Tetapi perbaikan sektor perbankan 

belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perkembangan dan pertumbuhan 

sektor riil. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya suku bunga perbankan di 

Indonesia, sehingga memunculkan fenomena credit crunch di Indonesia serta kurang 

efektifnya transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia melalui pendekatan price channel.  

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang di nyatakan benar atau tidak, maka di 

perlukan pengujian secara empiris. Pengujian empiris untuk mengestimasi model dalam 

penelitian ini dipakai model ekonometri persaman regresi berganda dengan model dinamis, 

pendekatan model PAM (Parsial Adjusment Model). 

 

B. Hasil dan Analisis Data 

Pada tahap awal akan di lakukan uji akar akar unit (unit roots test) 

untuk mengetahui pada derajad turunan berapa data atau variabel yang di 

pakai dalam model penelitian akan stasioner. Pengetahuan mengenai hal ini 

sangat penting untuk melakukan uji selanjutnya yaitu uji kointegrasi dan 

kemudian di terapkan pada model analisis dinamis termasuk PAM (parsial 

adjusment model ). 

1 Seleksi Model Empirik 

Untuk menjawab hipotesis penelitian yaitu untuk mengetahui 

faktor penyabab rigiditas tingkat suku bunga pinjaman kredit  

perbankan  Indonesia bulan Januari, tahun 2001 sampai bulan Juni 

tahun 2004. Faktor penyebab rigiditas tingkat suku bunga dalam 

penelitian ini antara lain  sebagai berikut: tingkat bunga SBI, nilai tukar 
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rupiah (kurs), volume kredit yang di berikan sektor perbankan, dana 

pihak ketiga yang berhasil di himpun dari deposan, dan jumlah bank 

umum dalam industri perbankan di Indonesia. 

 Pendekatan alat analisis yang digunakan ada dua model yaitu 

model regresi berganda PAM (parsial adjusment model) tanpa 

tranformasi logaritma dengan PAM tranformasi logaritma. Kedua 

model tersebut akan dibandingkan dan dipilih model terbaik yang akan 

digunakan untuk mengestimasi model penelitian yaitu analisis rigiditas 

suku bunga kredit atau pinjaman perbankan di Indonesia periode 

Janurai 2001 sampai Juni 2004. Selanjutnya analisis data dengan 

menggunakan model tersebut dilakukan dengan bantuan program 

komputer yaitu dengan menggunakan program E-Views v.3. 

a. Perbandingan Model 

Hasil pengolahan data masing-masing model dari hasil print out 

komputer dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Komparasi Hasil Estimasi dengan Pendekatan Model PAM 

Regresi Linier I (tanpa Log) Regresi Linear II (dengan Log) 
Variabel  Koefisien  Std. Error Prob.sig. Koefisien  Std. Error Prob.sig. 

C -0.024868 -0.126705 0.8456 -5.718134 6.422001 0.3795 
SBI 0.71804 0.111442 0.0000 0.194225 0.044958 0.0001 

KURS -7.68E-06 1.41E-06 0.0000 -0.825567 0.218467 0.0006 
KR 7.47E-08 5.05E-08 0.1481 0.775875 0.340595 0.0291 

DPK 1.18E-07 5.72E-08 0.0464 0.407296 0.710681 0.5703 
JB -0.00101 0.000676 0.8818 0.962466 1.517254 0.5301 

SBK(-1) 0.558655 0.073191 0.0000 0.541555 0.089646 0.0000 

R - Square 0.958332   0.933851   
Adj. R-Square 0.950979   0.922177   

F-statistik 130.3298   79.99789   
D-W statistik 1.779673   1.606753   

Sumber : Hasil Print Out Komputer, 2004. 
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Dari hasil penglohan data tersebut maka untuk menentukan model mana 

yang terbaik terlebih dahulu dilakukan uji model. 

b. Uji Model 

Dalam melakukan uji model digunakan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : Model Regresi 1 = model regresi 2 

Ha : Model Regresi 1 ¹ model regresi 2 

Kemudian dilakukan pengujian secara statistik dengan rumus : 

Fh = 

2
2

1
1

Df
SSE

Df
SSE

 

Keterangan :  

SSE1 : Sum Square Residual pada regresi I 

SSE2 : Sum Square Residual pada regresi II 

Df1  : Derajad bebas Sum Square Residual pada regresi I 

Df2  : Derajad bebas Sum Square Residual pada regresi II 

Kemudian hasil dari hasil F hitung akan dibandingkan dengan 

hasil dari F tabel, dimana apabila F hitung > F tabel Ho ditolak Ha 

diterima artinya model regresi I berbeda dengan model regresi II 

sedangkan F hitung < F tabel maka Ho diterima Ha ditolak artinya 

model regresi I sama dengan model regresi II. 

Tabel 3.10 Tabel Analisis Varians 

Sumber regresi I regresi II F hitung 

SSE 0.000999 0.047079 0.0212192 
Df 7 7  

Sumber : Hasil Print Out komputer, 2004 (Lihat lampiran) 

Berdasarkan Tabel 3.10. di atas manunjukkan bahwa F hitung 

< F tabel yaitu 0,021 < 1,895 maka Ho diterima Ha ditolak pada taraf 
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keyakinan 95% (a = 5%). Hal ini berarti bahwa model regresi I tidak 

terdapat perbedaan yang nyata dengan model regresi II. 

c. Pemilihan Model Terbaik 

Berdasarkan perbandingan model dan uji model sebelumnya 

menunjukkan kedua model tersebut adalah tidak terdapat perbedaan 

yang nyata maka pemilihan model terbaik dilakukan dengan 

membandingkan kebaikan dan kelemahan dari masing-masing model 

baik secara teoritis maupun secara statistik (nilai F, dan nilai R2, nilai t 

test). Pada tabel 3.9. hasil komparasi nilai statistik dari masing-masing 

model diketahui bahwa nilai F hitung regresi II > F hitung regresi I, 

yaitu 0.006755 > 1.427E-04 dan nilai R2 regresi II < R2 regresi I, yaitu 

bernilai 0,933851 > 0,958332. berdasarkan hasil tersebut belum dapat 

disimpulkan bahwa bentuk model yang tepat berdasarkan uji F hitung 

dan R2. Hal ini karena F hitung model PAM log lebih besar dari F 

hitung PAM linear berganda, tetapi pada uji R2 nilai PAM linear lebih 

besar dari PAM model tranformasi Logaritma. 

Berdasarkan hasil tersebut maka di lakukan uji t dengan taraf 

keyakinan 95% diketahui bahwa kedua model secara kuantitatif 

memiliki variabel independen yang signifikan jumlahnya sama besar 

yaitu 4 variabel independen, yaitu SBI, kurs, volume kredit (KR), dan 

dana pihak ketiga. Dengan demikian pemilihan model dengan uji F 

hitung, R2  dan uji t belum mampu menentukan bentuk model yang 

tepat untuk mengestimasi model dalam penelitian ini. 
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Selanjutnya uji penentuan model di lakukan dengan uji Mc 

Kinnon, White dan Davidson (MWD test). Berdasarkan hasil regresi 

pada uji MWD test ( lihat lampiran 1), di peroleh bahwa nilai Z1 dan 

Z2 signifikan. Hal ini berarti kedua model tidak terdapat perbedaan 

yang besar dalam menaksir model penelitian.  Kemudian  dari uji MWD 

test tersebut di pilih  yang  t-statistiknya  positif. Dari kedua model di 

dapat bahwa t statistik PAM linear berganda bernilai negatif yaitu 

sebesar –14,6086 sedangkan PAM linear berganda dengan transformasi 

logarima nlainya adalah positif yaitu sebsar 25,19898. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk 

mengestimasi model penelitian ini adalah model PAM linear berganda 

dengan tranformasi logaritma dan menolak model PAM linear 

berganda.  

2 Uji Akar - akar Unit dan Uji Derajad Integrasi 

Uji akar unit merupakan uji stasioneritas karena maksud pengujian ini adalah 

untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari autoregresif yang di taksir 

mempunyai nilai satu atau tidak. Penelitian ini mengunakan uji akar - akar unit yang 

di kembangakan oleh Dickey – Fuller. Uji akar akar unit dilakukan dengan : 

a. Memasukkan konstan tetapi tidak melakukan trend. 

b. Memasukkan konstan dan trend.  

Tabel 4.1 Nilai Uji Stasioneritas melalui Metode  
Augmented Dickey Fuller tanpa Intersep (Uji DF) dan  
dengan Trend & Intersep (Uji ADF) pada Orde 0 

Nilai Hitung 
 Mutlak  

Nilai Kritis Mutlak Mc Kinnon 
Variabel 

DF ADF 1% 5% 1% 5% 

LSBK 
LSBI 
LKURS 
LKR 
LDPK 
LJB 
 

-1,46339 
-0,40571 
-2,12316 
0.283396 
-1,17424 
-0,70786 

-2,74543 
-1,77775 
-3,38554 
-1,97484 
-3,23712 
-2,68623 

-3,6019 
-3,6019 
-3,6019 
-3,6019 
-3,6019 
-3,6019 

-2,9358 
-2,9358 
-2,9358 
-2,9358 
-2,9358 
-2,9358 

-4,2023 
-4,2023 
-4,2023 
-4,2023 
-4,2023 
-4,2023 

-3,5247 
-3,5247 
-3,5247 
-3,5247 
-3,5247 
-3,5247 
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Sumber: Hasil Print Out Komputer, 2004. 

Pengujian dalam tabel 4.1 untuk menjelaskan pada orde atau 

derajad  berapa semua data variabel penelitian dapat dinyatakan 

stasioner. Uji ini di dasarkan pada nilai hitung mutlak DF dan ADF dari  

masing-masing variabel  dengan nilai kritis mutlak. Jika nilai DF dan 

ADF lebih besar dari nilai kritis mutlak Mc Kinnon pada tingkat a 1% 

dan 5% maka distribusi (t) mengarah pada kondisi yang signifikan 

dengan mengunakan uji stasioneritas metode DF dan ADF dan di 

simpulkan bahwa data telah stasioner dan sebaliknya.  

Berdasarkan tabel 4.1 di simpulkan bahwa pada orde nol 

semua data dalam kondisi tidak stasioner. Karena nilai hitung mutlak 

pada uji DF dan ADF kurang dari nilai kritis mutlak Mc Kinnon pada a 

5%. Untuk sampai pada pengujian model analisis di namis PAM maka 

di lakukan pengujian lebih lanjut dengan uji integrasi (integration test). 

Pada uji derajat integrasi, data di uji pada orde selanjutnya sampai di 

temukan bahwa semua data dalam penelitian  dinyatakan stasioner. 

Tabel 4.2  Nilai Uji Derajat Integrasi dengan Metode Augmented 
Dickey Fuller Menggunakan Intersep (Uji DF) dan 

Trend & Intersep (Uji ADF) pada Orde1 
Nilai Hitung 

 Mutlak  
Nilai Kritis Mutlak Mc Kinnon 

Variabel 
DF ADF 1% 5% 1% 5% 

LSBK 
LSBI 
LKURS 
LKR 
LDPK 
LJB 

-4,88525 
-4,35252 
-4,48195 
-4,47861 
-3,72958 
-6,81319 

-4,76616 
-4,35252 
-4,45943 
-4,55969 
-3,64084 
-6,71870 

 

-3,6067 
-3,6067 
-3,6067 
-3,6067 
-3,6067 
-3,6067 

-2,9378 
-2,9378 
-2,9378 
-2,9378 
-2,9378 
-2,9378 

 

-4,2092 
-4,2092 
-4,2092 
-4,2092 
-4,2092 
-4,2092 

 

-3,5279 
-3,5279 
-3,5279 
-3,5279 
-3,5279 
-3,5279 

Sumber: Hasil Print Out Komputer, 2004. 
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat di simpulkan bahwa data dalam 

model penelitian dinyatakan stasioner pada orde atau derajat satu. 

Selanjutnya di lakukan uji kointegrasi untuk mengatahui parameter 

jangka panjang dalam penelitian. 

3 Uji Kointegrasi 

Setelah melakukan uji stasioneritas data melalui uji akar akar unit dan uji 

derajad integrasi dapat di penuhi, maka selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi, 

untuk mengetahui parameter jangka panjang. Uji statistik yang sering dipakai adalah 

uji CRDW, uji DF dan uji ADF. Namun dalam  penelitian ini mengunakan metode 

Engel dan Granger untuk menguji kointegrasi variabel variabel yang ada, dengan 

memakai uji statistik DF dan ADF untuk melihat apakah residual regresi kointegrasi 

stasioner atau tidak. Untuk menghitung nilai DF dan ADF terlebih dahulu membentuk 

persamaan regresi kointegrasi dengan metode kuadrat terkecil (OLS) sebagai berikut: 

LogSBKt = b0 + b1LogSBIt + b2LogKURSt + b3LogKRt + b4LogDPKt + 

b5LogJBt + e t..............................................................(2.14) 

D. Dimana SBKt  adalah variabel dependen, SBIt, KURSt, KRt,  DPKt, 

JBt adalah variabel independen sedangkan et merupakan kesalahan 

pengganggu. Hasil regresi dari persamaan tersebut di simpan 

residualnya, kemudian dilakukan penaksiran melalui otoregresi  

residualnya dengan OLS sebagai berikut: 

DEt  =  r1BEt................................................................................(2.15) 

DEt = g1 BEt + S w1B
1DEt..........................................................(2.16) 

Hasil akhir dari pengolahan uji kointegrasi ini di tunjukkan oleh tabel 

4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Regresi Kointegrasi Menggunakan Estimasi OLS   
 dengan   variabel dependent suku bunga pinjaman.     

Variabel Dependen : LSBK 
Variabel Koefisien Standar 

Error 
t-Hitung Tingkat 

Signifikansi 

k 

i 
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Konstanta 
LSBI 
LKURS 
LKR 
LDPK 
LJB 
 

-6,348018 
0,335143 
-1,111125 
2,108449 
-0,719673 
1,269364 

9,817295 
0,059193 
0,331622 
0,423888 
1,070051 
2,365909 

-0,646616 
5,661911 
-3,350583 
4,974066 
-0,672559 
0,536523 

0,5220 
0,0000 
0,0019 
0,0000 
0,5055 
0,5949 

R2                  :  0,830028 
F Statistik     :  35,15984 
DW Statistik :  0.365796 

Sumber : Hasil Print Out Komputer, 2004. 

 

 

Tabel 4.4. Nilai Uji Stasioneritas  
dengan Metode Augmented Dickey Fuller pada Ordo 0.  

Nilai Hitung ADF : -5,678989        1%Nilai Kritis Mc Kinnon -3,8877 
                                                         5%Nilai Kritis Mc Kinnon -3,0521 
                                                       10%Nilai Kritis Mc Kinnon -2,6672 

Variabel Dependent  : D(Residu) 
Variabel Koefisien Standar 

Error 
t-Hitung Tingat 

Signifikansi 
Residu (-1) 

D(Residu(-1) 
-0,527209 
0,119186 

0.105233 
0,128889 

-5,500993 
0,928889 

0,0000 
0,3611 

R2                   : 0,405528 
F Statistik       : 12,62006 
DW Statistik   : 1,671078 

Sumber : Hasil Print Out Komputer, 2004.  
 

Dari regresi kointegrasi sebagaimana di tunjukkan tabel 4.4 dan didapatkan 

nilai residualnya, kemudian nilai residu tersebut di uji dengan mengunakan metode 

Augmented Dickey – Fuller (ADF) untuk mengetahui apakah nilai residual tersebut 

stasioner atau tidak, pengujian ini sangat penting apabila mengunakan model analisis 

dinamis. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai dari residualnya setelah di uji dengan 

ADF menunjukkan stasioner pada ordo nol. Hal ini didasarkan pada nilai hitung 

mutlak ADF lebih besar dari pada nilai kritis mutlak Mc Kinnon pada a 10% maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi dengan model atau pendekatan 

parsial adjusment model (PAM). 

4 Pendekatan Parsial Adjusment Model (PAM) 

Pendekatan Parsial Adjusment Model (PAM)akan menjelaskan 

parameter jangka pendek dan jangka panjang atas variabel-variabel 

yang mempengaruhi rigiditas suku bunga pinjaman atau kredit  

perbankan di Indonesia selama periode pengamatan mulai Januari 2001 
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sampai Juni 2004. Persamaan regresi yang di pakai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

LogSBKt   = c0 + c1 LogSBIt + c2 LogKurst + c3 LogKrt + c4 LogDPKt + c5 LogJBt + c6 

LogSBKt-1 + d Ut........................(2.17) 

Persamaan tersebut merupakan persamaan untuk jangka pendek 

sedangkan untuik persamaan jangka panjangnya adalah sebagai berikut: 

LogSBKt  = α0 + α1 LogSBIt + α2 LogKurst + α3 LogKrt + α4 LogDPKt + α5 

LogJBt......................................................(2.18) 

Hasil pengolahan data dengan mengunakan alat analisis dinamis 

PAM dengan model transformasi logaritma double log yang diolah 

komputer melalui program E – Views 3.0 di tunjukkan tabel 4.5  

sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Hasil Estimasi dengan Model PAM Log 

Variabel Dependen : LSBK 
Variabel Koefisien Standar 

Error 
t-Hitung Tingkat 

Signifikansi 
Konstanta 
LSBI 
LKURS 
LKR 
LDPK 
LJB 
LSBK(-1) 

-5,718134 
0,194225 
-0,825567 
0,775875 
0,407296 
0,962466 
0,541565 

6,422001 
0,044958 
0,218467 
0,340595 
0,710681 
1,517284 
0,089646 

-0,890398 
4,320124 
-3,778901 
2,277999 
0,573107 
0,634335 
6,041020 

0,3795 
0,0001 
0,0006 
0,0291 
0.5703 
0,5301 
0,0000 

R2                  :  0,933851 
F Statistik     :  79,9978 
DW Statistik :  1,606753 

Sumber : Hasil Print Out Komputer, 2004. 

Hasil pengolahan data di atas dapat dijelaskan bahwa pengunaan 

alat analisis dinamis PAM sudah tepat untuk menjelaskan model fungsi 

suku bunga pinjaman atau kredit perbankan di Indonesia. Hal ini di 

buktikan melalui probabilitas variabel kelambanan atau lag yang 

signifikan pada level signifikansi 5 %, yaitu sebesar 0,000 %. Dengan 

demikian pengunaan alat analisis dinamis PAM sahih atau valid untuk 

menjelaskan model penelitian. 
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5 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian OLS kedua adalah pengujian terhadap penyimpangan 

asumsi klasik, yakni untuk mengetahui apakah terdapat masalah 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Adapun bentuk 

penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:  

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terdapat 

hubungan yang linear antar variabel penjelas. Akibat adanya 

Multikolinearitas sempurna r2 
xi,yi  = 1, adalah koefisien yang di estimasi 

tidak dapat di tentukan dan standar error dari koefisien menjadi sangat 

besar. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas digunakan uji klein 

yaitu membandingkan nilai koefisien korelasi setiap variabel penjelas 

dengan nilai determinasi. Adapun nilai dari koefisien korelasi masing 

masing variabel di tunjukkan dengan r2 XI, Xj.  

Sedangkan nilai koefisien determinasi di tunjukkan dengan R2y 

Xi, Xj,……….Xn. Apabila nilai dari koefisien korelasi variabel 

independen lebih kecil dari koefisien determinasi maka tidak terdapat 

masalah multikolinearitas dan begitu pula sebaliknya jika nilai dari 

koefisiens korelasi variabel independen lebih besar dari nilai koefisien 

determinasi maka terdapat masalah multikoliniearitas. 

Hasil correlation matrix dengan mengunakan metode Klien dari 

persamaan suku bunga kredit perbankan sebagai variabel dependen di 

tunjukkan oleh tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Correlation Matrix dengan Uji Klien  
untuk mendeteksi multikolineraitas. 

Variabel rxiyi r2
xiyi R2

yixn Kesimpulan 
LSBI-LKURS 0.305969 0.09361 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LSBI-LKR -0.646369 0.41781 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LSBI-LDPK -0.641296 0.41126 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LSBI-LJB 0.636605 0.40526 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LSBI-LSBK(-1) -0.254183 0.06460 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LKURS-LKR -0.646601 0.25779 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LKURS-LDPK -0.668257 0.44656 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LKURS-LJB 0.705747 0.49828 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LKURS-LSBK(-1) -0.578649 0.33483 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LKR-LDPK 0.930111 0.86510 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LKR-LJB -0.940683 0.88488 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LKR-LSBK(-1) 0.798239 0.63718 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LDPK-LJB -0.932810 0.87013 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LDPK-LSBK(-1) 0.706710 0.49943 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
LJB-LSBK(-1) -0.731081 0.53447 0.93385 Tidak Ada Multikolinieritas 
Sumber : Hasil print out komputer, 2004. 

Dari tabel 4.6 tersebut dapat di jelaskan bahwa model penelitian 

ini terbebas dari masalah multikolinearitas, di mana nilai dari r2 lebih 

kecil dari R2 atau R2 > r2 Dengan demikian dalam model penelitian ini 

tidak terdapat hubungan yang linear antar variabel independen atau 

BLUE. 

b. Uji Heteroskedastisitas.  

Heteroskedasitas terjadi karena variance yang ditimbulkan oleh 

variabel pengganggu tidak konstan untuk semua variabel penjelas. 

Konsekwensi adanya heteroskedasitas ini menjadikan uji signifikansi 

(uji t dan uji F) menjadi tidak tepat dan koefisien regresi menjadi tidak 

mempunyai variance yang minimum walaupun penaksir tersebut tidak 

bias dan konsisten untuk mendeteksi adanya heteroskedasitas dilakukan 

uji glejser dan uji Park. Hal ini untuk mengetahui t hitung dengan table 

pada taraf signifikansi tertentu. Bila t hitung kurang dari t table pada 

taraf signifikansi tertentu dan df = N-k , maka Ho di terima yang berarti 

tidak terdapat hubungan yang signifikans antara residual dengan 
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variabel penjelasnya atau dengan kata lain tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas dalam model. 

Cara untuk melakukan uji park untuk mendeteksi ada tidaknya 

masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

Melakukan regresi OLS sehingga di peroleh nilai residualnya, 

Nilai residual tersebut kemudian di kuadratkan dan di regresi dengan 

variabel independen sehingga diperoleh persamaan regresi baru sebagai 

berikut: 

e2 = c0 + c1SBIt + c2KURSt + c3KRt + c4DPKt + c5JBt + c6SBKt-1.....(2.19) 

 Dimana : e2
t =  et  x et 

Setelah melakukan regresi kemudian di lakukan uji t (dengan 

melihat probabilitasnya) jika signifikans maka akan terdapat masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi PAM.. Dengan pengujian Park 

diperoleh hasil seperti yang di tunjukkan pada tabel   sebagai berikut: 

Tabel 4.7.  Regresi untuk menguji dan mendeteksi  
  masalah heteroskedastisitas dengan uji Park 

Variable t-statistik Prob. Hasil uji t 
(a = 5%) 

Keterangan 

LSBI -0.391367 0.6980 Tidak signifikan Non Hetroskedastisitas 
LKURS 1.796888 0.0812 Tidak signifikan Non Hetroskedastisitas 
LKR 1.048886 0.3016 Tidak signifikan Non Hetroskedastisitas 
LDPK 0.548692 0.5868 Tidak signifikan Non Hetroskedastisitas 
LJB 1.239834 0.2235 Tidak signifikan Non Hetroskedastisitas 
LSBK(-1) -0.541373 0.5918 Tidak signifikan Non Hetroskedastisitas 

Sumber : Hasil Print Out Komputer, 2004. 

Pada tabel 4.7 di tunjukkan bahwa semua variabel independen, 

SBI, Kurs, volume kredit (KR), dana pihak ketiga (DPK) dan jumlah 

bank umum (JB) tidak signifikans pada taraf signifikansi 5%. Artinya 

bahwa model penelitian ini terbebas dari masalah hetroskedastisitas.   

 

c. Uji Autokorelasi  
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Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota-

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian 

waktu (seperti pada data time series ) atau yang tersusun dalam 

rangkaian ruang (Gujarati, 1995). Apabila dalam persamaan regresi 

terdapat autokorelasi maka penaksir OLS masih tetap tidak bias dan 

masih konsisten, namun tidak efisien.. Dengan kata lain suatu model di 

katakan terdapat autokorelasi apabila terjadi korelasi serial di antara 

error term variabel penganggu serangkaian observasi.  

Untuk menguji adanya autokorelasi dari hasil estimasi di 

gunakan uji Durbins-Watson yang terlebih dahulu di tentukan nilai 

kritis dL (lower limits) dan dU (upper limits) berdasarkan jumlah 

observasi dan banyaknya variabel penjelas. Hipotesis Ho adalah bahwa 

tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif jika: 

d  < d1   : menolak Ho. 

d  <  4 – dL  : menolak Ho 

du  < d < dL  : menolak Ho 

Dari hasil estimasi di peroleh nilai  d (DW) hitung, kemudian 

dengan besarnya d table dengan tingkat signifikansi 5% (N,K-1) di 

mana N=jumlah observasi dan K= jumlah variabel akan di peroleh nilai 

dL dan du.Apabila du < d < 4 – du, maka Ho di terima yang 

menunjukkan bahwa model analisis tidak terdapat autokorelasi baik 

positif dan negatif.  

Tetapi untuk alat analisis model dinamis seperti PAM dan ECM 

uji Durbins-Watson tidak dapat di gunakan untuk menguji atu 

mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi, karena DW statistik 

secara asimtotik akan bias mendekati 2 (Sritua arief, 1993:15). Model 
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PAM merupakan bentuk autoregresive model sehingga untuk menguji 

terjadinya autokorelasi mengunakan rumus DW sebagai berikut: 

h = (1-1/2 d) )][var(1 2an

n

-  

  h = [1-1/2(1,606753) x 
( )[ ]2089646,0421

42

-
 

  h = 0,1966235 x 
337529,01
42

-
 

  h = 1,565585 

  Dengan nilai hitung h = 1,565585 maka h hitung di antara nilai 

kritis (-1,96 ££ h  1,96), maka tidak terjadi korelasi serial antar 

variabel dalam penelitian..  

 

6 Uji Statistik 

a. Uji t 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual 

dan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel 

independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen, 

dengan menganggap variabel independen lain tetap. Adapun 

penjelasan mengenai hasil uji t adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat bunga SBI (SBI) 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel SBI adalah – 4,320124 dengan probabilitas signifikan 

0,0001. Sedangkan nilai t tabel sebesar 1,960 karena t hitung > t 

tabel maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa secara individu 

tingkat bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat 
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bunga pinjaman perbankan  pada derajat signifikansi £ 5%, dengan 

menganggap variabel independen lainnya konstan. 

2) Nilai Tukar (Kurs) 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel Kurs adalah – 3,778901 dengan probabilitas signifikan 

0,0006. Sedangkan nilai t tabel sebesar ,1,960  karena t hitung > t 

tabel maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa secara individu kurs 

berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat bunga pinjaman 

perbankan pada derajat signifikansi £ 5%, dengan menganggap 

variabel independen lainnya konstan. 

3) Volume kredit (KR) 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel kredit adalah – 2,277999 dengan probabilitas signifikan 

0,0291. Sedangkan nilai t tabel sebesar, 1,960  karena t hitung > t 

tabel maka Ho di tolak. Hal ini berarti bahwa secara individu 

volume kredit yang berikan perbankan kepada sektor riil dan 

rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat 

bunga pinjaman perbankan pada derajat signifikansi £ 5%, dengan 

menganggap variabel independen lainnya konstan. 

4) Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel DPK adalah 0,573107 dengan probabilitas signifikan 

0,5703. Sedangkan nilai t tabel sebesar 1,960, karena t hitung < t 

tabel maka Ho di terima. Hal ini berarti bahwa secara individu 

dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 
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tingkat bunga pinjaman perbankan pada derajat signifikansi £ 5%, 

dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. 

5) Jumlah Bank Umum (JB) 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel JB adalah –0,149750 dengan probabilitas signifikan 

0,8818. Sedangkan nilai t tabel sebesar, 1,960  karena t hitung < t 

tabel maka Ho di terima. Hal ini berarti bahwa secara individu 

jumlah bank umum di Indonesia tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel tingkat bunga pinjaman perbankan pada derajat 

signifikansi £ 5%, dengan menganggap variabel independen 

lainnya konstan. 

 

b. Uji F 

Uji F ini digunakan untuk menguji variabel independen 

secara keseluruhan dan bersama-sama, untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Kriteria pengujian nilai F adalah jika F 

hitung  > F tabel dengan taraf keyakinan 95% maka Ho ditolak yang 

berarti bahwa ada pengaruh secara serempak atau secara bersama-

sama dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya jika F hitung < F tabel maka Ho diterima yang 

berarti bahwa tidak ada pengaruh secara serempak atau secara 

bersama-sama dari keseluruhan variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai F hitung adalah 79,99789 dengan probabilitas 

sebesar 0,000000. Sedangkan nilai Ftabel  (Fa;(k-1);k(n-1) dengan 
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tingkat  signifikansi £ 0.05 = adalah 2,21. Karena  Fhitung > F 

tabel,maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti secara 

bersama - sama atau serempak semua variabel independen yaitu suku 

bunga SBI, nilai tukar rupiah (kurs), volume kredit, dana pihak 

ketiga, dan jumlah bank umum di Indonesia mempunyai pengaruh 

yang signifikan atau nyata terhadap tingkat suku bunga pinjaman 

perbankan di Indonesia pada derajat signifikansi £ 5%. 

 

c. Nilai Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini untuk mengetahui berapa persen perubahan variasi 

variabel independen dapat menjelaskan perubahan variasi variabel 

dependen. Berdasarkan hasil etimasi menunjukkan bahwa nilai R2  

(Adjusted R–Squared) adalah sebesar 0,92177 yang berarti 92,177 % 

perubahan variasi suku bunga pinjaman atau kredit perbankan dapat di 

jelaskan oleh perubahan variasi variabel independen yaitu suku bunga 

SBI, nilai tukar (Kurs), volume kredit, dana pihak ketiga dan jumlah 

bank umum di Indonesia, sedangkan sisanya 0,07823 atau 7,823 % 

dipengaruhi variabel lain diluar model. 

 

7. Intepretasi Hasil Analisis dengan Model Penyesuaian Parsial (PAM) 

Berdasarkan hasil estimasi dapat disimpulkan bahwa model penyesuaian 

parsial (PAM) merupakan model yang tepat untuk mengestimasi suku 

bunga kredit atau pinjaman perbankan di Indonesia. Pada model tersebut 

variabel kelambanan menunjukkan signifikan pada derajad signifikansi 5 

% atau bahkan 1 % yaitu sebesar 0,000 dan terbebas dari penyimpangan 
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uji asumsi klasik. Adapun tabel 4.8 hasil regresi dengan model PAM log 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Regresi Jangka Pendek  
Variabel Dependen : LSBK 

Variabel Koefisien Standar 
Error 

t-Hitung Tingkat 
Signifikansi 

Konstanta 
LSBI 
LKURS 
LKR 
LDPK 
LJB 
LSBK(-1) 

-5,718134 
0,194225 
-0,825567 
0,775875 
0,407296 
0,962466 
0,541565 

6,422001 
0,044958 
0,218467 
0,340595 
0,710681 
1,517284 
0,089646 

-0,890398 
4,320124 
-3,778901 
2,277999 
0,573107 
0,634335 
6,041020 

0,3795 
0,0001 
0,0006 
0,0291 
0.5703 
0,5301 
0,0000 

R2                  :  0,933851 
F Statistik     :  79,9978 
DW Statistik :  1,606753 

Sumber : Hasil Print Out Komputer, 2004. 

 Dari tabel 4.8 tersebut di peroleh persamaan regresi untuk jangka 

pendek adalah sebagai berikut: 

LSBKt =  -5,71813 + 0,19422 LSBIt – 0,82556 LKURSt + 0,77587 LKRt + 

      (0,3795)        (0,0001)        (0,0006)                (0,0291) 

0,40729 LDPKt + 0,96246 LJBt  + 0,541555 LSBK(t-1)....(2.20) 

 (0.5703)            (0.5301)            (0,0000) 

Sedangkan untuk mendapatkan koefisien regresi jangka panjang 

konstanta dan masing – masing koefisien variabel jangka pendek di 

bagi dengan koefisien penyesuaian sebesar (1 - d) atau (1 – 0,541555)  

= 0,548445. Besarnya koefisien jangka panjang di tunjukkan dalam 

tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Koefisien Regresi Jangka Panjang 
Variabel  Koef. Jk. 

Pendek 

Koef. 

Penyesuaian 

Koef. Jk. panjang 

Konstanta  -5,718134 0,548445 -10,4260 
SBI 0,194225 0,548445 0,3541 
KURS -0,825567 0,548445 -1,5052 
KR 0,775875 0,548445 1,4146 
DPK 0,407296 0,548445 0,7426 
JB 0,962466 0,548445 1,7549 

Sumber : Hasil Print Out Komputer 2004. 
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Berdasarkan tabel diatas, hasil estimasi model PAM-Double Log jangka 

panjangnya adalah sebagai berikut: 

LSBKt =  -10,4260 + 0,3541 LSBIt – 1,5052 LKURSt + 1,4146 LKRt  + 

   (0,3795)   (0,0001)            (0,0006)               (0,0291)  

0,7426 LDPKt + 1,7549 LJBt ……...................................(2.21) 

   (0.5703)            (0.5301) 

Dengan mengacu pada persamaan regresi 2.14 dan 2.15 di atas dapat di 

inteprerasikan sebagai berikut: 

a. Koefisien regresi dari variabel suku bunga SBI dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang adalah sebesar 0,194225 dan 0,3541 serta  

berpengaruh secara signifikans dan positif terhadap suku bunga 

pinjaman perbankan di Indonesia. Hal ini berarti dalam jangka 

pendek atau jangka panjang jika suku bunga SBI naik sebesar 1 

persen maka akan di ikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman 

perbankan di Indonesia sebesar 0,194225 persen dan 0.3541 persen 

dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan atau 

centeris peribus. Hal ini sesuai dengan penelitiannya Taufik K tahun 

2003 yang berjudul “ Determinan Suku Bunga Pinjaman di 

Indonesia tahun 1983 – 2002 ”, dan penelitiannya Ridho Hakim dan 

Kusmiarso, tahun 2001 dengan judul “ Struktur Pembentukan Suku 

Bunga  Bank Umum ”. Penelitiannya Taufik K menjelaskan bahwa 

suku bunga SBI berpengaruh nyata terhadap pembentukan suku 

bunga pinjaman di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun 

dalam jangka panjang sedangkan penelitiannya Ridho Hakim dan 

Kusmiasrso menyatakan bahwa setiap kebijakan Bank Indonesia 

terkait dengan instrumen suku bunga SBI cenderung di ikuti oleh 

lembaga perbankan walaupun time lag dari penyesuaian kebijakan 
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itu terlalu panjang. Misalnya dalam penelitiannya Ridho Hakim dan 

Kusmiarso di jelaskan ketika SBI di turunkan maka suku bunga 

pinjaman perbankan akan turun dalam jangka waktu 8 – 9 bulan 

setelah kebijakan itu di lakukan. Suku bunga SBI merupakan suku 

bunga dasar bagi pembentukan suku bunga lainnya yaitu suku bunga 

penghimpunan maupun suku bunga penyaluran pada bank. Kenaikan 

suku bunga SBI akan mendorong kenaikan suku bunga deposito 

yang kemudian menaikkan suku bunga pinjaman untuk 

mempertahankan tingkat profitabilitas bank dan menghindari 

negative spread. Di samping itu instrumen SBI di gunakan Bank 

Indonesia untuk menyerap kelebihan likuiditas perbankan dalam 

mengendalikan base money untuk menekan laju inflasi. Hal ini yang 

menyebabkan kenapa suku bunga pinjaman sulit mengalami 

penyesuaian secara proporsional tatkala Bank Indonesia menurunkan 

suku bunga SBI, sedangkan di sisi lain tingkat kenaikan volume 

kredit yang mencerminkan kemampuan sektor riil dalam menyerap 

likuiditas bank hanya mengalami kenaikan yang relatif kecil 

sehingga tingkat profitabilitas yang di peroleh bank juga relatif lebih 

kecil sementara faktor resiko dan biaya meningkat. Sedangkan 

berdasarkan alokasi preferensi dana penghimpunan perbankan 

menunjukkan bahwa penempatan dana ke rekening Bank Indonesia 

melalui SBI porsinya cukup besar, yaitu menduduki urutan ketiga 

setelah alokasi kredit. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan 

lembaga perbankan juga di dominasi oleh tiga komponen 
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diantaranya penyaluran kredit, penempatan obligasi dan SBI, serta 

spekulasi valas akibat perubahan nilai tukar atau kurs. Perilaku 

lembaga perbankan yang demikian semakin memperlambat proses 

penurunan suku bunga pinjaman (Lihat tabel 3.4 dan 3.5). Dengan 

demikian hasil ini sesuai dengan hipotesis yang di ajukan, yaitu 

bahwa suku bunga SBI bepengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia. 

b. Koefisien regresi dari variabel nilai tukar dalam jangka pendek dan 

jangka panjang adalah sebesar 0,825567 dan 1,5052 serta 

berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap suku bunga 

pinjaman perbankan di Indonesia. Hal ini berarti dalam jangka 

pendek dan jangka panjang jika nilai tukar (kurs) turun 1 persen 

maka akan di ikuti dengan kenaikan suku bunga pinjaman perbankan 

di Indonesia sebesar 0,825567 persen dan 1,5052 persen, dengan 

asumsi variabel independen lainnya adalah konstan atau centeris 

peribus. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Yosephie Christie 

Widyaningrum tahun 2002. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya 

faktor ketidakpastian dalam perekonomian. Nilai kurs yang 

volalitasya tinggi mendorong perseorangan atau kelembagaan untuk 

bertindak preventif dalam mengamankan bisnisnya termasuk 

lembaga perbankan karena meningkatnya faktor resiko. Ketika nilai 

kurs terdepresiasi maka daya beli masyarakat turun, kemampuan 

sektor riil melemah baik dari sisi finansial maupun sisi kompetisi 

karena adanya peningkatan biaya produksi akibat perubahan kurs. 
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Kondisi yang demikian memaksa lembaga perbankan untuk 

meningkatkan suku bunga pinjaman karena bank melihat 

kecenderungan terjadinya kredit bermasalah ketika di salurkan 

dananya dan meningkatnya overhead cost. Tindakan ini terlihat 

ketika tahun 1997/1998 dimana suku bunga pinjamam rata - rata 

meningkat, seiring meningkatnya faktor resiko ketidakpastian dalam 

perekonomian nasional, terutama sektor riil. Di samping itu 

perubahan kurs yang bersifat fluktuatif mendorong lembaga 

perbankan untuk mengalokasikan sebagian dananya untuk spekulasi 

valas agar mendapatkan keuntungan yang lebih, (lihat tabel 3.4 dan 

3.5). 

c. Koefisien regresi dari variabel volume kredit dalam jangka pendek 

dan jangka panjang adalah sebesar 0.775875 dan 1,4146 serta 

berpengaruh secara signifikans dan positif terhadap suku bunga 

pinjaman perbankan di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan 

hipotesis. Hal ini berarti dalam jangka pendek dan jangka panjang 

jika permintaan kredit perbankan dari sektor riil mengalami 

perubahan (naik) sebesar 1 persen maka akan di ikuti dengan 

kenaikan suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia  sebesar 

0.775875 persen dan 1,4146 pesen, dengan asumsi variabel 

independen lainya adalah konstan atau centeris peribus. Hasil ini 

sesuai dengan penelitiannya Mark A. Weth tahun 2002 dengan judul 

”  Lintasan Suku Bunga Pasar ke Suku Bunga Pinjaman Bank di 

Jerman “, Study Kasus Bank di Jerman. Mark A. Weth menjelaskan 
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dalam jangka pendek suku bunga bank di pengaruhi oleh besarnya 

pembiayaan atau kredit yang di berikan kepada lembaga non bank, 

respons kondisi pasar lebih kuat untuk mengubah suku bunga pasar 

dari pada bank, yang mana dalam jangka panjang pinjaman lembaga 

non bank ter cover dengan korespondensi deposito non bank. 

Sedangkan hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis yang di 

ajukan yaitu jika alokasi kredit yang di sediakan bank relatif lebih 

sedikit dari dana yang berhasil di himpun maka bank akan cenderung 

menaikkan suku bunga pinjaman dan sebaliknya. Realitas tersebut 

menunjukkan adanya fenomena credit crunch di Indonesia selama 

ini bukan di sebabkan sektor perbankan tidak mengalokasikan kredit 

perbankan dalam jumlah relatif besar tetapi lebih lebih di sebabkan 

kurangnya permintaan kredit dari sektor riil. Dalam laporan 

perkembangan moneter dan perbankan Bank Indonesia jumlah 

realisasi kredit lebih kecil di badingkan dengan jumlah kredit yang di 

sepakati lembaga perbankan untuk disalurkan ke sektor riil dan 

meningkatnya jumlah kelonggaran kredit tarik perbankan. Kondisi 

tersebut dapat menjelaskan bahwa teori loanable funds yang 

menjelaskan bahwa fungsi permintaan kredit mempunyai hubungan 

negatif atau berslope negatif tidak sepenuhnya dapat berlaku di 

Indonesia. Artinya angka permintaan kredit dari sektor riil (untuk 

keperluan konsumsi, investasi, peningkatan modal kerja) belum 

mampu menurunkan tingginya suku bunga pinjaman perbankan di 

Indonesia. Dengan demikian dapat kenaikan jumlah permintaan 
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kredit yang jumlahnya relatif sedikit justru meningkatkan harga 

(suku bunga pinjaman perbankan). Rendahnya angka permintaan 

kredit lebih di sebabkan masih kurang kondusifnya iklim investasi di 

Indonesia dan faktor non ekonomi seperti keamanan, penegakan 

hukum, belum pulihnya kepercayaan masyarakat, tingginya rent 

seeking yang dapat meningkatkan cost production dan lain lain. 

d. Koefisien regresi dari variabel dana pihak ketiga dalam jangka 

pendek dan jangka panjang adalah sebesar 0,407296 dan 0,7426   

serta tidak berpengaruh secara signifikans dan positif terhadap suku 

bunga pinjaman perbankan di Indonesia. Hal ini berarti dalam jangka 

pendek dan jangka panjang jika dana pihak ketiga naik sebesar 1 

persen maka akan tidak di ikuti dengan kenaikan suku bunga 

pinjaman perbankan di Indonesia sebesar 0,407296 persen dan 

0.7426 persen dengan asumsi variabel independen lainya adalah 

konstan atau centeris peribus. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitiannya Mark A. Weth tahun 2002 dan Boediono tahun 1991. 

Kondisi ini sesuai dengan realitas bahwa saat ini lembaga perbankan 

terdapat ekses likuiditas sebesar 400 trilyun, tetapi ekses likuiditas 

tersebut di biarkan dalam lembaga ini . Artinya dana tersebut idle, 

dan cenderung di tanamkan dalam bentuk aktiva lainnya yang 

mendatangkan keuntungan lebih sekaligus tingkat resikonya rendah 

(free risk). Dengan penawaran yang tinggi tersebut ternyata lembaga 

perbankan tidak mengunakan pendekatan penurunan tingkat suku 

bunga pinjaman perbankan sebagai harga untuk menyalurkan 
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dananya melainkan di konversi kedalam aset lain yang lebih 

menguntungkan misalnya Obligasi pemerintah, SBI dan transaksi 

valas. Kondisi ini semakin menguatkan pendapat umum bahwa saat 

ini telah terjadi pergeseran perilaku lembaga perbankan dalam 

menjalankan bisnisnya terutama preferensi alokasi dana yang 

berhasil di himpun oleh lembaga tersebut. 

e. Koefisien regresi dari variabel jumlah bank umum dalam jangka 

pendek dan jangka panjang adalah sebesar 0,962466 dan 1,7549   

serta tidak berpengaruh secara signifikans dan positif terhadap suku 

bunga pinjaman perbankan di Indonesia. Hal ini berarti dalam jangka 

pendek dan jangka panjang jika jumlah bank umum meningkat 

sebesar 1 persen pada industri perbankan maka tidak di ikuti dengan 

kenaikan suku bunga pinjaman perbankan di Indonesia sebesar 

0,962466 persen dan 1,7549, dengan asumsi variabel independen 

lainnya adalah konstan atau centeris peribus. Artinya jumlah bank 

umum bukan menjadi variabel penentu atau di perhitungkan dalam 

model yang mampu mempengaruhi pola perubahan suku bunga 

pinjaman perbankan di Indonesia. Menurut Sugiyanto, tahun 2003 

menjelaskan bahwa pasar industri perbankan di Indonesia bersifat 

oligopolistik, artinya jumlah dan karakteristiknya homogen dengan 

berbagai macam produk yang di tawarkan. Sedangkan menurut 

Iswardono tahun 2001 menjelaskan dengan kondisi pasar yang 

demikian bank menerapkan strategi pricing dan non pricing dalam 

menjalankan aktivitasnya. Tetapi perilaku perbankan lebih 
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cenderung ke starategi non pricing, yang banyak mengeluarkan 

biaya. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa sekarang ini bank dalam 

menjalankan usahanya lebih banyak menawarkan hadiah untuk 

mempengaruhi deposannya baik untuk penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana. Di banding dengan persaingan dengan 

mengunakan instrumen suku bunga. 

f. Besarnya koefisien penyesuaian adalah sebesar (1 - d) atau (1 – 

0,541555)  = 0,548445. Jika di asumsikan bahwa hasil estimasi 

model PAM di atas di hasilkan tranformasi Koyck, maka besarnya 

nilai mean lag sebesar (0,541555/(1 – 0,541555)) = 1,1812867. Hal 

ini berarti bahwa sekitar 54,84 persen dari gap atau perbedaan antara 

suku bunga yang sebenarnya dengan suku bunga pinjaman yang di 

inginkan dapat tercapai atau tertutup dalam satu periode dengan 

kecepatan suku bunga pinjaman atau kredit perbankan merespon 

perubahan variabel independen adalah sekitar 5,9064335 (1,1812867 

x 5 ) bulan atau 5 bulan 27 hari. Artinya dalam waktu 5 bulan 27 hari 

idealnya ketika variabel independen dalam model mengalami 

perubahan maka suku bunga kredit atau pinjaman perbankan. 

 

 

 

8. Konsistensi Temuan Empirik dengan Hipotesis 

Pada bagian ini akan terlihat konsistensi antara hasil penelitian temuan 

empirik dengan hipotesis yang telah diajukan sebagai kesimpulan. 

Tabel 4.10. Perbandingan Antara Hipotesis Dengan Temuan Empirik 
Variabel  Hipotesis Temuan Empirik 
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Jangka Pendek & Panjang 
Makna Statistik Korelasi Makna Statistik Korelasi 

SBI signifikan + signifikan  + 

KURS signifikan + Signifikan  - 

KR signifikan - Signifikan  + 

DPK signifikan - Tidak signifikan  + 

JB signifikan - Tidak signifikan  + 

Sumber : Hasil Print Out Komputer, 2004. 
 

Tabel 4.10. Memperlihatkan bahwa terdapat satu variabel yang 

menunjukkan konsistensi yang cukup baik antara hasil temuan empirik 

dengan hipotesis yang diajukan, yaitu variabel suku bunga SBI untuk periode 

jangka pendek dan jangka panjang dan menunjukkan hubungan yang positif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 Berdasarkan temuan empiris hasil perhitungan dan analisis data yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, maka berikut ini penulis akan mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan  

penting sebagai berikut : 

 

A.  Kesimpulan 
   Hasil dari penelitian mengenai penyebab rigidnya suku bunga 

pinjaman (lending rate) perbankan di Indonesia dengan variabel dalam model 

suku bunga SBI, Kurs, Volume Kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Jumlah 

Bank Umum (JB) dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Uji secara individual (t test) pada variabel independen yaitu suku bunga 

SBI, nilai tukar rupiah (KURS), dan Volume Kredit (KR) dalam jangka 

pendek dan jangka panjang masing-masing memiliki pengaruh yang 

signifikan (pada tingkat a 5%) terhadap suku bunga pinjaman atau kredit 

(SBK) perbankan. Sedangkan variabel independen Dana Pihak Ketiga 

(DPK) dan Jumlah Bank Umum (JB) dalam jangka pendek dan jangka 

panjang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap suku bunga 

pinjaman atau kredit (SBK) Perbankan di Indonesia.  

2. Uji secara bersama sama atau serempak (Uji F) menunjukkan semua 

variabel independen yaitu suku bunga SBI (SBI), nilai tukar rupiah 

(KURS), Volume Kredit (KR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Jumlah  

Bank Umum (JB) menunjukkan pengaruh yang signifikan (pada derajat 

signifikansi 5% terhadap suku bunga pinjaman atau kredit perbankan di 

Indonesia.  

3. Pada uji ekonomi 
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a. Hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara 

suku bunga SBI (SBI), terhadap suku bunga kredit atau pinjaman 

(SBK) dalam jangka pendek maupun jangka panjang terbukti 

kebenarannya. Hal ini di buktikan bahwa secara statistik (uji t) 

signifikan pada pada a  5%. Hasil ini dapat terlihat pada koefisien 

regresi Partial Adjusment Model (PAM) dalam jangka pendek dan 

jangka panjang yang masing-masing sebesar  0.194225 dan 0,3541. 

b. Hipotesis kedua yang menyatakan ada pengaruh positif antara nilai 

kurs rupiah terhadap suku bunga kredit atau pinjaman perbankan di 

Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang terbukti 

kebenarannya. Artinya bila rupiah mengalami depresiasi atau 

penurunan terhadap US$ AS maka nilai suku bunga kredit atau 

pinjaman akan mengalami kenaikan. Hasil ini dapat terlihat dari nilai 

kurs rupiah dalam jangka pendek yang berpengaruh terhadap suku 

bunga pinjaman perbankan dengan koefisien regresi sebesar –0,825567 

dan signifikan pada taraf signifikansi a  = 5%. Koefisien jangka 

panjang yang menunjukkan pengaruh terhadap suku bunga pinjaman 

perbankan yaitu sebesar –1,5052.  

c. Hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh pengaruh negatif 

antara volume kredit (KR) terhadap suku bunga pinjaman perbankan di 

Indonesia tidak terbukti terbukti kebenarannya. Artinya jika bank 

mempunyai alokasi dana untuk di salurkan ke debitur kredit jumlahnya 

relatif sedikit maka bank akan berperilaku menaikkan suku bunga 

pinjamannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tetapi hasil 
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regresi hubungan dua variabel ini adalah positif., baik dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang. Artinya jika permintaan 

volume kredit perbankan meningkat dari debitur kredit dalam jumlah 

yang relatif besar sementara alokasi dana (supply side) memadai atau 

tercukupi maka bank akan cenderung menaikkan suku bunga pinjaman 

atau kredit. Pengaruh volume kredit dalam jangka pendek dan jangka 

panjang di tunjukkan dengan koefisien sebesar 0,775875 dan 1,4146 

dan signifikan pada taraf signifikansi 5%.  

d. Hipotesis keempat yang menyatakan ada pengaruh negatif antara Dana 

Pihak Ketiga (DPK) terhadap suku bunga kredit atau pinjaman bank 

umum tidak terbukti kebenarannya. Hasil regresi dapat terlihat bahwa 

Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka pendek yang berpengaruh 

positif terhadap suku bunga pinjaman perbankan dengan koefisien 

regresi sebesar 0,407296 dan tidak signifikan pada taraf signifikansi 

a =5%. Sedangkan koefisien jangka panjang juga berpengaruh positif 

terhadap suku bunga kredit atau pinjaman perbankan yaitu sebesar 

0,7426. Hal ini berarti bahwa jumlah dana yang berhasil di himpun 

lembaga perbankan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku pembentukan suku bunga pinjaman atau kredit di 

Indonesia, selama tidak di ikuti dengan kebijakan lembaga perbankan 

untuk menaikkan volume kredit (KR) yang tercermin dari tingkat LDR 

(Loan to Deposit Ratio)  

e. Hipotesis kelima yang menyatakan ada pengaruh negatif antara jumlah 

bank umum terhadap suku bunga pinjaman atau kredit tidak terbukti 
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kebenarannya. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa pasar 

industri perbankan berbentuk pasar persaingan sempurna Hasil 

estimasi dapat terlihat bahwa jumlah bank umum berpengaruh positif 

dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap pembentukan suku 

bunga pinjaman di Indonesia dan tidak berpengaruh signifikans pada 

derajat signifikansi 5 % dengan koefisien regresi sebesar 0,962466 dan 

1,7549. 

 

B.  Saran-saran 
     Saran-saran yang dapat diberikan sebagai implikasi dari hasil penelitian 

ini adalah :  

1 Kebijakan pengendalian moneter melalui pendekatan suku bunga (Price Channel) tetap 

dapat dilakukan dalam kerangkan mencapai target final yaitu mencapai inflasi yang 

rendah dan optimal untuk menciptakan perekonomian yang stabil. Pengendalian 

kebijakan moneter dengan pendekatan price channel ternyata efektif untuk 

mempengaruhi suku bunga di pasar uang dan suku bunga perbankan. Artinya pengunaan 

SBI sebagai instrumen untuk mengendalikan suku bunga ternyata efektif untuk suku 

bunga deposito maupun suku bunga pinjaman dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang. Tetapi kebijakan ini harus di dukung oleh kemampuan BI dalam 

menangung biaya untuk operasi pasar terbuka dengan mengunakan instrumen SBI dan 

upaya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US$ AS melalui intervensi. Artinya target 

final BI akan dapat di capai apabila di ikuti dengan kebijkan moneter dengan pendekatan 

price channel (jalur suku bunga) dan dan exchange rate channel (jalur nilai tukar). 

2 Peningkatan dana penghimpunan (DPK) yang di miliki lembaga perbankan tidak akan 

berarti jika tidak di ikuti dengan kenaikan volume kredit (KR). Bank Indonesia 

hendaknya memberikan moral suasion dan tindakan yang tegas terhadap lembaga 

perbankan dalam rangka meningkatkan nilai LDR lembaga perbankan sebagai cerminan 

berfungsinya lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi dan lembaga transmisi. 
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Upaya ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan partisipasi sektor moneter dan riil 

untuk menopang perekonomian nasional. Langkah ini dapat di lakukan seiring dengan 

membaiknya indikator makro ekonomi Indoneasia.  

3  Dalam rangka menciptakan sruktur perbankan yang ideal seperti yang tercantum dalam 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka hendaknya jumlah bank umum di Indonesia 

di batasi saja karena ternyata sruktur industri perbankan di Indonesia berbentuk 

oligopolistik dan bukan pasar persaingan sempurna. Model yang demikian akan lebih 

efektif pengendaliannya jika jumlahnya terbatas karena pengawasan dan pembinaan dapat 

di tangani dengan intensitas yang lebih jika di banding dengan jumlah bank umum yang 

tidak di batasi. Tetapi jika jumlah bank tidak di batasi maka ketentuan prudential banking 

dan peraturan yang berkenaan dengan lembaga perbankan harus di jalankan dengan 

komitmen dan konsisten, sehingga akan membantu efektivitas pengendalian moneter. 

4 Karena adanya keterbatasan data yang di gunakan dalam mengalisa model sehingga 

model yang di gunakan adalah model dinamis dengan pendekatan parsial adjusment 

model (PAM). Hal ini di lakukan untuk mendapatkan nilai estimasi yang lebih baik. 

Tetapi penelitian yang di lakukan oleh beberapa ahli sebagai rujukan penulis mengunakan 

model ECM dan VAR untuk menjelaskan perilaku suku bunga pinjaman Di Beberapa 

negara seperti India, Italy, dan Jerman model yang sahih untuk menganalisa suku bunga 

pinjaman adalah model ECM dan VAR. Sehingga di sarankan mengunakan model 

tersebut walaupun model PAM juga menghasilkan estimasi yang sahih.  
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