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ABSTRACT 
 
 

High or low lending rates of investment credit affect the business owners 

decisions to make loans to banks that will affect the business activities and the 

effect on the real sector, which ultimately affects the economy. Macroeconomic 

variables that allegedly used a significant effect on the investment credit interest 

rates, either jointly or partially. The purpose of this study was to determine the 

effect of the BI Rate, the amount of investment credit, exchange rate, inflation 

rates, interest rates SIBOR on the behavior of the investment credit interest rate 

on commercial bank in Indonesia during the period 2005:07 - 2012:12 using the 

method analysis Error Correction Model (ECM) and the data used are secondary 

data from monthly data.  

 

The results obtained from this study is the significant value of the independent 

variable in the BI Rate, the amount of investment credit, and inflation on the 

behavior of interest rates and investment credits not otherwise there is a 

significant value of the exchange rate variable and SIBOR. 

 
Keywords: BI Rate, Investment Loans, Exchange Rate, Inflation Rate, SIBOR, 

Interest Rate Investment, ECM 
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Latar Belakang 
 
 

Kegiatan investasi di sektor riil berperan sangat penting dalam mendukung 

laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi akan mendorong permintaan 

barang modal dan penyerapan tenaga kerja baru yang berguna untuk 

mengaktifkan peningkatan kapasitas pendapatan dan permintaan, sehingga 

pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya 

peningkatan  investasi untuk meningkatkan kegiatan sektor riil sangat 

membutuhkan pendanaan terutama dari perbankan. Perbankan mempunyai dua 

fungsi utamanya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kredit. Sebagai salah satu penggunaan dana bank, penyaluran kredit 

memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga 

konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan 

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat 

(Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2006).  

Salah satu jenis kredit yang disalurkan oleh bank yang mempunyai signifikansi 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan adalah kredit 

investasi karena pertumbuhan ekonomi dipacu oleh investasi yang diharapkan 

dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat 

pengangguran (Linda, 2007). Kredit investasi adalah merupakan kredit bank 

jangka panjang yang dipergunakan untuk membiayai pengadaan fix asset dalam 

jangka waktu lebih dari satu tahun. Secara sederhana, investasi diartikan 

sebagai pengeluaran barang modal yang diarahkan untuk menunjang kegiatan 

produksi atau perluasan produksi dan ini menjadikan investasi mempunyai 

multiplier effect yang luas karena tidak hanya mendorong sisi produksi, namun 

juga menstimulasi sisi konsumsi (Samuelson dan Nordaus, 2002). 

Dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank terdapat suku bunga kredit atau 

harga yang harus dibayarkan nasabah kepada bank sebagai imbalan jasa atau 

kompensasi terhadap pinjaman yang diberikan oleh bank. Tingkat suku bunga 

dipandang sebagai indikator dalam mempengaruhi keputusan masyarakat dalam 

membelanjakan ataupun menabungkan uangnya dan juga mempengaruhi 

keputusan dunia usaha dalam melakukan pinjaman untuk berbagai kepentingan 

seperti investasi. 
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Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan, BI (diolah) 

Gambar 1. Perkembangan Suku Bunga Kredit Investasi pada Bank Umum di 
Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2012. 

 
Pada Gambar 1 terlihat bahwa pergerakan suku bunga kredit investasi pada 

tahun 2005 sampai tahun 2006 relatif tinggi hingga mencapai titik tertinggi yaitu 

15,91 % pada bulan Juli 2006. Hal ini terkait kondisi ekonomi yang belum stabil 

akibat kenaikan SBI sebagai upaya mengatasi kenaikan inflasi yang disebabkan 

oleh kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan tarif dasar 

listrik. Namun pada tahun 2007 suku bunga kredit investasi mengalami 

penurunan hingga ke titik 12 % , hal ini terkait dengan besarnya kelebihan 

likuiditas di pasar uang dan sejalan dengan penurunan suku bunga acuan. Pada 

tahun 2008, suku bunga kredit investasi kembali mengalami peningkatan ke 14 

% sebagai akibat dari krisis global yang berdampak pada perekonomian 

Indonesia. 

Menurut teori Friedman, bahwa penurunan yang besar dalam suku bunga 

akan menggalakkan investasi-investasi baru. Dengan kata lain bahwa investasi 

sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga; penurunan suku bunga yang 

relatif kecil akan dapat meningkatkan investasi secara nyata (Sukirno, 2000). 
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Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan, BI (diolah) 

Gambar 2. Hubungan antara suku bunga kredit investasi dan investasi 
sektor riil dari tahun 2005 hingga tahun 2012 

 
Pada Gambar 2 terlihat bahwa pasca terjadinya krisis global yang melanda 

dunia pada tahun 2008 investasi dalam negeri atau PMDN justru mengalami 

peningkatan yang signifikan hingga tahun 2012 yaitu pada angka delapan triliun 

rupiah. Hal ini disebabkan posisi Indonesia yang dapat bertahan dari krisis global 

dan kepercayaan investor bahwa Indonesia adalah negara yang potensial 

sebagai lahan investasi. Untuk PMA atau Penanaman Modal Asing pada saat 

krisis global sempat pengalami penurunan namun kembali mengalami 

peningkatan pasca krisis global yaitu tahun 2010 dan terus meningkat hingga 

angka satu triliun rupiah pada 2012. Pada grafik tersebut juga terdapat suku 

bunga kredit investasi, terlihat bahwa terdapat hubungan negatif antara suku 

bunga kredit investasi dengan investasi pada sektor riil. Makin tinggi tingkat 

bunga, keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil dikarenakan 

investor akan menambah pengeluaran untuk investasi apabila keuntungan yang 

diharapkan untuk investasinya lebih besar dari tingkat bunga yang harus investor 

tersebut bayar untuk dana investasi. 

Saat ini invetasi di Indonesia belum kondusif  menyebabkan sektor riil belum 

tumbuh dan berkembang dengan baik, karena belum berjalannya fungsi 

intemediasi lembaga keuangan di Indonesia terutama lembaga perbankan. 

Ternyata tingkat suku bunga kredit investasi masih tinggi yaitu berkisar 11% 

pertahun sementara suku bunga simpanan berkisar 5% pertahun. Tingginya 
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tingkat suku bunga kredit (lending rate) menyebabkan dana yang di himpun oleh 

lembaga perbankan tidak dapat di serap sektor riil menyebabkan keengganan 

untuk mengajukan kredit yang berdampak pada melemahnya sektor riil. Selain 

itu, kebijakan BI Rate sebagai tingkat suku bunga acuan dalam mempengaruhi 

tingkat suku bunga pinjaman pada umumnya dan kredit investasi pada 

khususnya tidak berjalan secara responsif.  

BI rate mempengaruhi suku bunga simpanan secara fleksibel dan cepat 

sedangkan suku bunga pinjaman relatif kaku dan lambat. Penurunan BI Rate 

seharusnya diikuti penurunan suku bunga kredit. Terjaganya BI rate memberikan 

pengaruh pada trend penurunan suku bunga kredit investasi, meskipun selisih 

antara BI rate dan suku bunga pinjaman (spread) masih cukup lebar.  Pada 

Gambar 3 berikut ini disajikan perbandingan antara suku bunga kredit investasi 

pada Bank Umum dan BI Rate di Indonesia periode Juli 2005 – Desember 2012.  

 

 

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan, BI (diolah) 

Gambar 3. Perbandingan antara Suku Bunga Kredit Investasi dan BI rate 
dari tahun 2005 sampai tahun 2012 

 
Selain BI Rate, terdapat faktor – faktor lain yang tetap diperhitungkan pada 

analisis perilaku suku bunga kredit investasi pada bank umum di Indonesia. 

Faktor yang berasal dari sektor perbankan itu sendiri yaitu pertumbuhan kredit . 

Faktor Inflasi merupakan faktor penting dalam mempengaruhi tingkat suku bunga 

kredit dan sebagai negara dengan kondisi perekonomian yang terbuka yang turut 

melakukan hubungan internasional, faktor – faktor luar negeri juga turut 

mempengaruhi pergerakan suku bunga di Indonesia seperti nilai tukar suku 

bunga luar negeri yaitu SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate). 
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Tingginya tingkat suku bunga kredit menjadi penyebab utama adanya kendala 

pembiayaan dalam dunia usaha sehingga memperlemah keberadaan sektor riil. 

Pada kenyataannya, jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan justru tidak 

mengalami penurunan. Sebaliknya, penyaluran kredit justru mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. (Nasution, 2011).  Hingga saat ini penyaluran 

dana perbankan dalam bentuk kredit merupakan pilihan utama karena bila 

dibandingkan dengan produk  jasa perbankan lainnya perdapatan bank atau 

keuntungan bank lebih bersumber pada pemberian kredit. Dengan demikan 

perkembangan penyaluran dana perbankan tercermin dari jumlah kredit yang 

berhasil disalurkan. 

 

 

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan, BI (diolah) 

Gambar 4. Jumlah kredit investasi dan Suku bunga kredit investasi dan 
pada Bank Umum dari tahun 2005 hingga tahun 2012 

 
Dari Gambar 4 terlihat bahwa jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum 

cenderung meningkat tiap tahunnya dari tahun 2005 hingga tahun 2012. Jika 

pertumbuhan kredit tidak diawasi, pertumbuhan kredit yang tinggi akan dapat 

menyebabkan meningkatnya suku bunga kredit investasi. Pertumbuhan kredit 

mencerminkan meningkatnya penyaluran kredit. Bagi perbankan sendiri, kredit 

yang disalurkan memiliki resiko diantaranya adalah adanya non-performing loan 

(Agung et al, 2001). Dengan meningkatnya resiko tersebut, sudah tentu bank 

akan meningkatkan suku bunga untuk meminimalisasi resiko. 

Pertumbuhan ekonomi sulit dicapai karena adanya masalah ekonomi dan 

salah satunya adalah inflasi. Suku bunga kredit investasi juga dipengaruhi oleh 
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inflasi yang terjadi di Indonesia. Ini disebabkan apabila inflasi naik maka akan 

mempengaruhi nilai atau daya beli dari uang. Bagi debitur, inflasi seperti ini 

tidaklah berpengaruh, tetapi bagi kreditur ini sangat berpengaruh karena uang 

pengembalian dari kreditur nilainya telah turun sehingga untuk 

mengantisipasinya para kreditur akan menaikan tingkat bunga untuk menutupi 

laju inflasi agar apabila terjadi kerugian, kerugian itu tidak terlalu besar. 

Pada Gambar 5 berikut ini terlihat bagaimana hubungan antara suku bunga 

kredit investasi dan inflasi selama periode 2005-2012 di Indonesia. Pada saat 

inflasi meningkat, peningkatan itu diikuti dengan peningkatan suku bunga kredit 

investasi. Dan ketika inflasi menurun, ada kecenderungan bahwa suku bunga 

kredit investasi turut menurun.  

 

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan, BI (diolah) 
 
Gambar 5. Suku Bunga Kredit Investasi dan Inflasi periode 2005 – 2012 
 

Variabel lain yang berpengaruh terhadap suku bunga kredit investasi adalah 

nilai tukar. Ichsan (2005), sebagaimana dikutip dari (Raharja dan Manurung, 

2008), berpendapat bahwa melemahnya nilai tukar rupiah berdampak buruk bagi 

kegiatan konsumsi dan investasi karena dua hal. Pertama, memicu kenaikan 

harga barang impor dan inflasi. Kedua kenaikan inflasi yang tajam akan 

menaikkan suku bunga secara tajam dan akan memukul konsumsi masyarakat 

dan kegiatan investasi. Melemahnya kegiatan konsumsi dan investasi 

menghambat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Menurunnya nilai tukar 

akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. 

Perubahan nilai tukar yang terjadi akan mendorong bank sentral untuk 



 

 

 

  Jurnal Ekonomi Pembangunan 
432 

menaikkan tingkat suku bunga yang akhirnya akan berpengaruh pada nilai suku 

bunga pinjaman. 

 

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan, BI (diolah) 

Gambar 6. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar dan suku 
bunga kredit investasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012 

 
Pada Gambar 6 terlihat perkembangan nilai tukar dolar Amerika dari tahun 

2005 hingga tahun 2012. Nilai tukar cenderung stabil dengan tingkat volatilitas 

yang rendah, hal ini terkait dengan meningkatnya aliran dana ke dalam negeri 

terkait dengan menguatnya kinerja neraca pembayaran sehingga memberikan 

tekanan yang bersifat fundamental terhadap nilai tukar rupiah. namun pada 

periode Oktober 2008 hingga Januari 2009, dimana krisis global telah memberi 

efek depresiasi terhadap mata uang, nilai tukar mengalami apresiasi. Setelah itu 

nilai tukar cenderung stabil dan terjadi depresiasi nilai tukar pada tahun 2011 

akibat adanya krisis eropa. 
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Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan, BI (diolah) 

Gambar 7. Perkembangan SIBOR dan suku bunga kredit investasi dari 
tahun 2005 hingga tahun 2012 

 
Pada Gambar 7  terlihat SIBOR  memiliki kecenderungan naik hingga 

puncaknya pada tahun 2007. Setelah itu turun secara curam pada tahun 2008 

dikarenakan adanya krisis global. Dan sejak saat itu SIBOR cenderung stabil 

pada level 0.5 % sampai 0.3 % hingga tahun 2012. Hal ini serupa dengan suku 

bunga kredit investasi yang juga mengalami penurunan setelah tahun 2008 

hingga tahun 2012. 

Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka dan sangat terpengaruh 

dengan perkembangan ekonomi internasional. Gejolak yang terjadi diluar negeri 

seperti perubahan tingkat suku bunga. Suku bunga domestik sangat terkait 

dengan suku bunga internasional. Naiknya suku bunga luar negeri, akan 

menyebabkan aliran modal keluar. Perubahan tingkat bunga akan berpengaruh 

pada perkembangan investasi yaitu terjadi kenaikan biaya investasi. Turunnya 

tingkat suku bunga internasional akan mendorong meningkatnya aliran modal 

masuk. Dengan meningkatnya aliran modal masuk akan menyebabkan turunnya 

suku bunga domestik, terlepas dari faktor yang menyebabkan meningkatnya 

aliran modal masuk tersebut (Tjahyono dan Susilowati, 1998). Yang juga 

mempengaruhi suku bunga kredit investasi adalah SIBOR singkatan dari 

Singapore Interbank Offered Rate dan merupakan harian suku bunga 

referensi berdasarkan pada suku bunga. Dalam penelitian ini digunakan suku 

bunga Singapura yang menjadi acuan suku bunga negara-negara di kawasan 

Asia Tenggara. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana pengaruh BI rate terhadap perilaku suku bunga kredit investasi? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan kredit terhadap perilaku suku bunga kredit 

investasi? 

3. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap perilaku suku bunga kredit 

investasi? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap perilaku suku bunga kredit investasi? 

5. Bagaimana pengaruh SIBOR terhadap perilaku suku bunga kredit investasi? 

 

Hipotesis penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, dirumuskan hipotesis pengujian 

sebagai 

berikut: 

1. Diduga BI Rate berpengaruh nyata dan positif terhadap suku bunga kredit 

investasi. 

2. Diduga jumlah permintaan kredit berpengaruh nyata dan positif terhadap suku 

bunga kredit investasi. 

3. Diduga inflasi berpengaruh nyata dan positif terhadap suku bunga kredit 

investasi. 

4. Diduga nilai Tukar berpengaruh nyata dan positif terhadap suku bunga kredit 

investasi. 

5. Diduga SIBOR  berpengaruh nyata dan positif terhadap suku bunga kredit 

investasi. 

 

Metode Analisis 

Metode analisis data ynag digunakan dalam penulisan ini adalah metode 

analisis kuantitatif dengan menggunakan model Eror Corection Model (ECM). 

 

A. Spesifikasi Model Ekonomi 

Secara ekonomi, model yang diamati adalah sebagai berikut: 

 

RKIt = f(BIRt, lnKRDTIt, INFt, lnNTt, SIBORt) 
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Dengan uraian sebagai berikut: 

KIt   = suku bunga kredit investasi 

BIRatet  = BI Rate 

lnKRDTt  = Logaritma Natural dari Jumlah Kredit 

INFt   = Inflasi 

lnNTt   = Logaritma Natural nilai tukar mata uang US$ (Rp/US$) 

SIBOR  = SIBOR 

 

Pada penelitian ini untuk variabel KRDT dan NT ditambahkan ln atau 

logaritma natural karena untuk menentukan suatu persamaan regresi itu bisa 

digunakan atau tidak untuk melakukan estimasi, harus memenuhi persyaratan, 

salah satunya yaitu linear . Untuk membuat persamaan menjadi linear adalah 

dengan menambahkan ln dalam variabel yang akan diteliti yang mempunyai 

satuan bukan presentasi.  

 
Dalam proses pengolahan data dengan pendekatan ECM ini, ada beberapa 

tahap yang harus dilalui. Tahapan itu antara lain; uji stasioneritas, uji kointegrasi 

dan uji ECM. Error Correction Model atau ECM digunkana untuk mengatasi 

masalah data umur runtut waktu yang tidak stationer dan masalah regresi 

lancung. Selain itu ECM juga digunakan untuk melihat hubungan jangka pendek 

dari variabel-variabel yang digunakan. Dengan demikian persamaan ECM untuk 

model ekonomi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

DRKIt = β0 + β1 DBIRt + β2 DlnKRDTIt + β3 DINFt+ β4 DlnNTt 

- β5 DSIBORt + β6 BIRt-1+ β7 lnKRDTt-1+ β8 lnNTt-1+ β9INFt-1 

+ β10 SIBORt-1 + β11 ECT + e 

 
Yang mana:  

DRKIt adalah diferensiasi suku bunga kredit investasi bank umum periode t 

DBIRt adalah diferensiasi BI rate periode t 

DlnKRDTIt adalah diferensiasi logaritma natural kredit periode t 

DINFt adalah diferensiasi logaritma natural kurs dolar Amerika periode t 

DlnNTt adalah diferensiasi inflasi periode t 

DSIBORt adalah diferensiasi SIBOR periode t 

BIR t-1 adalah BI Rate periode t-1 
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lnKRDT t-1 adalah logaritma kredit periode t-1 

lnNT t-1 adalah nilai tukar periode t-1 

INF t-1 adalah inflasi periode t-1 

SIBOR t-1 adalah suku bunga SIBOR periode t-1 

ECT  adalah nilai lag 1 periode dari error term. 

 

Pembahasan 

 

1. Uji stationeritas Data pada Level 

Hasil uji stationer pada ordo level semua data yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Hasil Uji Unit Root dengan Phillips-Perron pada Orde Level Periode 
2005:07 – 2012:12 untuk semua data yang digunakan dalam 
penelitian 

 
Jumlah observasi: 90 

Variabel Intercept 
intercept & 

Trend 
None Orde 

RKI -0.780342 -3.234678* -0.779099 I(0) 
BIR -1.097258 -3.340318* -0.755499 I(0) 

LNKDRT - 1.203962 -2.720348 8.642991*** I(0) 
INF -1.820873 -2.932940 -1.056698 I(0) 

LNNT -2.276337 -2.213554 -0.025478 I(0) 
SIBOR -0.594309 -1.878506 -1.161143 I(0) 

Test critical value :   * =  10%; **=  5%; *** =  1% 
Sumber: Hasil estimasi menggunakan Eviews 4.1 
 

Tabel tersebut menunjukkan data time series yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak stationer pada ordo level dan masih terjadi regresi lancung, 

sehingga seluruh variabel harus diuji pada ordo first difference, agar tidak terjadi 

regresi lancung. 

 

2. Uji stationeritas pada Ordo First Difference 

Untuk membuat seluruh data yang digunakan menjadi stationary maka 

dilakukan uji unit root pada first difference dengan menggunakan uji Phillips-

Perron.  Hasil uji unit root pada first difference dapat dilihat dalam Tabel 2 

sebagai berikut: 
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Tabel 2. Hasil Uji Unit Root dengan Phillips-Perron pada First Difference 
Periode 2005:07 – 2012:12 untuk semua data yang digunakan 
dalam penelitian 

 
Jumlah observasi: 90 

Variabel Konstanta 
Konstanta & 

Trend 
None Orde 

RKI -4.468564*** -4.555874** -4.454550*** I(1) 
BIR -3.377527** -3.287769* -3.303640*** I(1) 

LNKDRT -9.368368*** -9.680612*** -6.788192*** I(1) 
INF -7.677023*** -7.648810*** -7.724538*** I(1) 

LNNT -8.152380*** -8.167660*** -8.197800*** I(1) 
SIBOR -7.707994*** -7.664107*** -7.638868*** I(1) 

Test critical value :   * =  10%; **=  5%; *** =  1% 
Sumber: Hasil estimasi menggunakan Eviews 4.1 

Dengan memasukkan unsur konstanta, konstanta dan trend dan none, hasil 

pengujian menunjukkan bahwa nilai statistik dari Phillips-Perron lebih kecil dari 

nilai kritis MacKinnon, hal ini berarti seluruh data telah stationary pada  ordo first 

difference. 

 
Uji Kointegrasi 

 
Berdasarkan hasil uji unit root yang menunjukkan bahwa tidak semua data 

stationary pada orde level dan seluruh data stationary pada first difference, maka 

estimasi dengan menggunakan metode OLS tidak dapat dilakukan, sehingga 

perlu dilakukan uji kointegrasi.  Uji kointegrasi yang dilakukan adalah dengan 

mengunakan metode yang dikembangkan oleh Engle-Granger (EG). Pengujian 

kointegrasi dimulai dengan regresi OLS dari persamaan suku bunga kredit 

investasi dilakukan untuk memperoleh residualnya. 

Tabel 3 menunjukkan hasil uji unit root dari hasil residual regresi OLS dan 

diketahui bahwa hasil uji Unit Root  residual pada orde level dengan 

menggunakan konstanta, dengan konstanta dan trend dan tanpa konstanta 

menunjukkan hasil yang stationary pada tingkat kepercayaan 95 persen.  Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas memiliki hubungan keseimbangan 

jangka panjang terhadap variabel terikat. 
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Tabel  3.   Hasil Uji Kointegrasi Metode Engle Pada Persamaan Suku Bunga 
Kredit Investasi Periode 2005:07 – 2012:12. 

 
Jumlah observasi = 90 

Variabel Konstanta 
Konstanta & 

Trend 
None Orde 

OLS_RESID -4.546308** -4.510988** -4.571306** 1(0) 
 **   : Berdasarkan tingkat kepercayaan 95% 
Sumber : Hasil Estimasi Menggunakan Eviews 4.1 
 

Dari hasil uji diketahui residual stationer yang artinya menunjukkan bahwa 

variabel-variabel bebas terkointegrasi terhadap variabel terikat yang berarti 

bahwa tiap variabel bebas mempunyai hubungan jangka panjang terhadap 

variabel terikat. 

 

Estimasi ECM 

Uji ECM memasukkan penyesuaian (D) untuk melakukan koreksi 

ketidakseimbangan tersebut.  Untuk  persamaan suku bunga kredit investasi 

dengan menggunakan penyesuaian (D) variabel-variabel BI Rate, Pertumbuhan 

jumlah kredit, Pertumbuhan nilai tukar, inflasi dan SIBOR , kelambanan BI Rate, 

kelambanan pertumbuhan jumlah kredit, kelambanan pertumbuhan nilai tukar, 

kelambanan inflasi dan kelambanan SIBOR dan ECT . Estimasi ECM 

memberikan hasil seperti persamaan 4.1 dibawah ini. 

 
D(RKI) =  - 4.840312 - 0.471534 D(BIR) + 1.626480 D(LNKRDT) 

          [-2742255]        [8.102497]              [3.902104]  

        + 0.356263 D(LNNT) - 0.054323 D(INF) - 0.006364 D(SIBOR )  

      [1.627290]            [-2.106837]            [-0.135143]   

        + 0.056105 BIR(-1) + 0.471141 LNKRDT(-1) + 0.169021 LNNT(-1)   

      [1.984450]               [2.403172]              [1.499621]   

        – 0.020495 INF(-1) – 0.043222 SIBOR(-1) + 0.118737 ECT 

      [-1.933781]            [-2.815549]             [2.536017]  

                      (4.1) 

R-squared     0.718601 

F-statistik 17.87575 
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Tabel  4. Hasil Estimasi ECM 

Variabel Koefisien Standar 
Eror 

     T - statistik   
Probabilitas 

D(BIR) 0.471534 0.058196 8.102497 0.0000 
D(LNKRDT) 1.626480 0.416821 3.902104 0.0002 

D(LNNT) 0.356263 0.218930 1.627290 0.1078 
D(INF) -0.054323 0.025784 -2.106837 0.0384 

D(SIBOR) -0.006364 0.047089 -0.135143 0.8929 
BIR(-1) 0.056105 0.028273 1.984450 0.0508 

LNKRDT(-1) 0.471141 0.196050 2.403172 0.0187 
LNNT(-1) 0.169021 0.112709 1.499621 0.1378 
INF(-1) -0.020495 0.019825 -1.933781 0.0345 

SIBOR(-1) -0.043222 0.015351 -2.815549 0.0062 
ECT 0.118737 0.046820 2.536017 0.0136 

C -4.840312 1.765084 -2742255 0.0076 
Sumber : Hasil Estimasi Menggunakan Eviews 4.1 
 

Metode yang digunakan adalah metode ECM Badawi. ECM Badawi dikatakan 

valid dan sukses apabila nilai koefisien dari ECT adalah bertanda positif 

(Widarjono, 2007). Dari pengujian ECM, studi mengenai perilaku suku bunga 

kredit investasi pada bank umum di Indonesia terlihat bahwa koefisien ECT 

signifikan dan mempunyai tanda yang positif, dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa model ECM sukses dan valid dalam penelitian ini. Dari hasil estimasi juga 

diketahui bahwa koefisien kesalahan ketidakseimbangan ECT secara statistik 

signifikan. Nilai koefisien yang menunjukkan angka 0,118 yang berarti proporsi 

variabel bebas terhadap perilaku suku bunga kredit investasi bank umum di 

Indonesia sebelumnya disesuaikan pada periode sekarang adalah 11% dan 

signifikan. Besarnya koefisien ECT  juga menunjukkan bahwa variabel bebas 

memiliki penyesuaian yang cepat untuk kembali ke keseimbangan jangka 

panjang. 

 

Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan untuk pengujian keseluruhan 

variabel bebas akan diperoleh hasil berikut: 
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Tabel  5. Hasil uji F dengan tingkat kepercayaan 95% dan n = 90 

Peubah terikat F hitung  F tabel kesimpulan 

1 17.87575 1,90 H0 ditolak 
Ha diterima 

Sumber : Hasil Estimasi Menggunakan Eviews 4.1 
 

Untuk fungsi Inflasi diperoleh F hitung 17.87575 > F tabel 1,90 dengan tingkat 

kpercayaan 95% dan df = 84. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang nyata antara seluruh variabel bebas baik antara BI Rate, jumlah pinjaman, 

inflasi, nilai tukar, dan SIBOR terhadap variabel terikat yaitu suku bunga kredit 

investasi. 

 
2. Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh nyata masing-masing 

peubah bebas yang diamati terhadap peubah terikat. Pengujian dilakukan 

dengan uji-t pada selang kepercayaan 95% (  dengan df=84. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan akan diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

 
Tabel  6.  Hasil uji t untuk jangka panjang dengan tingkat kepercayaan 95% 

dengan df=84 
 

Peubah 
bebas 

Koefisien T hitung T tabel Probablilitas kesimpulan 

BIR 0.056105 1.984450   1,663 0.0508 H0 ditolak 
LNKRDT 0.471141 2.403172   1,663 0.0187 H0 ditolak 
LNNT 0.169021 1.499621   1,663 0.1378 H0 diterima 
INF -0.020495 -1.933781 - 1,663 0.0345 H0 ditolak 
SIBOR -0.043222 -2.815549 - 1,663 0.0062 H0 ditolak 
Sumber : Hasil Estimasi Menggunakan Eviews 4.1 
 
Tabel  7.  Hasil uji t untuk jangka pendek dengan tingkat kepercayaan 95% 

dengan df=84 
 

Peubah 
bebas 

Koefisien T hitung T tabel Probablilitas kesimpulan 

BIR 0.471534 8.102497   1,663 0.0000 H0 ditolak 
LNKRDT 1.626480 3.902104   1,663 0.0002 H0 ditolak 
LNNT 0.356263 1.627290   1,663 0.1078 H0 diterima 
INF -0.054323 -2.106837 - 1,663 0.0384 H0 ditolak 
SIBOR -0.006364 -0.135143 - 1,663 0.8929 H0 diterima 
Sumber : Hasil Estimasi Menggunakan Eviews 4.1 
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Untuk jangka pendek, setiap kenaikan BI Rate sebesar 1 persen akan 

menyebabkan suku bunga kredit investasi naik sebesar 0.471534 persen. 

Sedangkan untuk jangka panjang kenaikan BI Rate sebesar 1 persen akan 

mengakibatkan kenaikan suku bunga kredit investasi sebesar 5,218 persen. Dan 

BI rate mempunyai pengaruh yang nyata terhadap perilaku suku bunga kredit 

investasi. BI Rate mempunyai hubungan positif dengan suku bunga kredit 

investasi, dimana ketika BI Rate meningkat maka suku bunga kredit Investasi 

juga meningkat begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2009) yang menyatakan 

bahwa perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga 

kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank 

Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui 

penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku 

bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit 

dari perusahaan akan meningkat. 

Dalam jangka panjang, pertumbuhan jumlah kredit sebesar 1 persen akan 

menyebabkan kenaikan suku bunga sebesar 1.4711 persen. Dalam jangka 

pendek, pertumbuhan kredit sebesar 1 persen akan meningkatkan suku bunga 

kredit sebesar 1.626480 persen. Pertumbuhan kredit mempunyai hubungan 

positif dengan suku bunga kredit investasi. Hal ini dapat diartikan setiap kenaikan 

pertumbuhan jumlah kredit dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang 

berpotensi untuk meningkatkan suku bunga kredit investasi dan setiap 

penurunan pertumbuhan jumlah kredit dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang berpotensi untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit 

investasi. Pertumbuhan kredit juga pempunyai pengaruh nyata terhadap perilaku 

suku bunga kredit investasi. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2009). Pertumbuhan kredit akan 

meningkatkan suku bunga kredit yang berarti jika pertumbuhan kredit tidak 

diawasi, pertumbuhan kredit yang tinggi akan dapat menyebabkan meningkatnya 

suku bunga kredit investasi. Bagi perbankan sendiri, kredit yang disalurkan 

memiliki resiko diantaranya adalah adanya kredit macet dan bank akan 

meningkatkan suku bunga untuk meminimalisir resiko tersebut. Efek dari 

meningkatnya pertumbuhan kredit adalah meningkatnya suku bunga kredit 
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investasi. Dengan ini diperlukan kebijakan pengawasan perbankan yang efektif 

agar pertumbuhan kredit tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan yaitu 

kenaikan suku bunga kredit yang terus menerus. 

Dalam penelitian ini dari segi jangka panjang dan jangka pendek ternyata nilai 

tukar  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku suku bunga kredit 

investasi. Namun memiliki nilai koefisien positif dalam jangka panjang maupun 

jangka pendeknya. Sesuai dengan pendapat Sambodo (2001), kenaikan nilai 

tukar akan menyebabkan cost of fund bank meningkat. Untuk menjaga agar 

spread tidak negatif, maka imbasnya adalah menaikkan suku bunga kredit. 

Nilai koefisien jangka panjang dan variabel inflasi adalah 0,979505. Dalam 

jangka panjang kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan meningkatkan suku 

bunga sebesar 0,979505 persen. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 

menyatakan bahwa peningkatan inflasi memberikan efek  jangka panjang berupa 

peningkatan suku bunga kredit. Sedangkan dalam jangka pendek kenaikan 

inflasi sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan suku bunga kredit 

investasi sebesar 0.054323 persen. Dalam jangka pendek Inflasi mempunyai 

hubungan negatif dengan suku bunga kredit investasi, dimana ketika inflasi 

meningkat maka suku bunga kredit Investasi akan menurun begitu juga 

sebaliknya. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati dan 

Olty Tetya (2006) bahwa kenaikan tingkat inflasi akan menyebabkan tingkat suku 

bunga pinjaman turun akibat keengganan masyarakat dalam menanamkan 

dananya di perbankan sehingga tingkat suku bunga perbankan menjadi negatif 

dalam jangka pendek. Tingginya tingkat inflasi juga akan menyebabkan tingkat 

pendapatan riil yang didapatkan masyarakat berkurang, daya beli masyarakat 

semakin rendah dan menimbulkan pandangan yang pesimis bagi pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan usaha yang berdampak pada turunnya kegiatan 

investasi dan produksi. Semakin rendahnya permintaan pinjaman, akan 

menyebabkan turunnya pendapatan perbankan dan mendorong perbankan untuk 

menurunkan tingkat suku bunga kredit. 

Dalam penelitian ini, perhitungan jangka panjang, kenaikan SIBOR  sebesar 1 

persen akan meningkatkan suku bunga sebesar 0,96 persen. Namun dalam 

jangka pendek ternyata suku bunga luar negeri (SIBOR) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap suku bunga kredit investasi.  
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Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2009). 

Menurut Raharja dan Manurung (2008) Turunnya suku bunga luar negeri akan 

menyebabkan para investor asing tertarik untuk membeli aset di luar negeri. 

Untuk dapat berinvestasi, mereka harusmembeli mata uang asing. Akibatnya 

permintaan terhadap mata uang asing meningkat yang akan menguatkan nilai 

tukar. Penguatan nilai tukar akan menurunkan ekspor neto dan menyebabkan 

suku bunga turun. Sebaliknya, dengan meningkatnya suku bunga luar negeri, 

akan membuat investor domestik membawa uangnya ke luar negeri. Arus keluar 

modal akan melemahkan nilai tukar. Selanjutnya hal ini akan memperbaiki 

ekspor netto dan meningkatkan output suku bunga meningkat. 

 
Kesimpulan 

1. BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku suku bunga kredit 

investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini berarti bahwa 

BI rate efektif  digunakan dalam mengatur kebijakan moneter dan menjadi 

suku bunga acuan bagi perbankan di Indonesia.  

2. Pertumbuhan jumlah kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku suku bunga kredit investasi baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Meningkatnya pertumbuhan kredit menyebabkan 

meningkatnya suku bunga kredit investasi dan juga sebaliknya menurunnya 

jumlah kredit akan menurunkan tingkat suku bunga kredit investasi. 

3. Nilai tukar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku suku 

bunga kredit investasi baik dalm jangka panjang maupun dalam jangka 

pendek.  

4. Inflasi dalam jangka panjang memberikan pengaruh yang positif terhadap 

perilaku suku bunga kredit investasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Fisher 

bahwa perlu waktu lama untuk menerima kenyataan inflasi dapat 

menyebabkan kenaikan suku bunga. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi 

memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku suku bunga kredit investasi. 

Kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya suku bunga. 

5. SIBOR meempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku suku 

bunga kredit investasi namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku suku bunga kredit investasi dalam jangka pendek.  
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