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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menurut Pratama (2010), Berdasarkan penelitian diperoleh 

hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit perbankan. Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing 

Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit 

perbankan. Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Untuk 

meningkatkan penyaluran kredit Bank Umum harus melakukan penghimpunan 

dana secara optimal, mengoptimalkan kegunaan sumber daya finansial (modal) 

yang dimiliki, dan memiliki manajemen perkreditan yang baik agar NPL tetap 

berada dalam tingkat yang rendah dan dalam batas yang disyaratkan oleh Bank 

Indonesia.  

Menurut penelitian Fauzan (2014), Mengenai Loan to Deposit Ratio, Bank 

Mandiri, BCA dan BRI, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan Loan to Deposit Ratio mendapat pengaruh dari tingkat suku bunga 

yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Kredit yang disalurkan rasionya menjadi lebih 

besar dan keterlibatan modal maupun dana pihak ketiga juga mengalami 

peningkatan. Hal ini dikarenakan kredit yang dapat diberikan oleh ketiga bank 

tersebut pada tahun sebelumnya dialokasikan untuk disimpan di Bank Indonesia 

untuk memenuhi giro wajib minimum atau disimpan sebagai excess reserve, 

padahal BI rate yang diberlakukan tidak sebesar 6% maka seharuany dana yang 
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menjadi unloanable fund bisa disalurkan dalam bentuk kredit. Loan To Deposit 

Ratio juga dipengaruhi oleh Capital Adequacy Ratio (CAR), CAR yang besar akan 

memberikan pengaruh positif terhadap LDR.  Oleh karena itu, giro wajib minimum 

berpengaruh  negatif terhadap pemberian kredit dan Loan to Deposit Ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit. 

 Penelitian terdahulu Murdiyanto (2012), hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit. Berarti 

semakin banyak dana pihak ketiga yang bisa dihimpun bank, maka semakin banyak 

kredit yang disalurkan. CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Berarti dengan tingginya CAR sebesar rata-rata 18% diatas 

ketentuan minimal yang ditetapkan BI yaitu 8%, maka kecukupan modal dipakai 

untuk memberikan kredit yang besar, pengembangan usaha lainnya atau dipakai 

untuk menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi 

bank, karena banyak dibiayai oleh DPK. NPL berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit.Berarti dengan rendahnya NPL dibawah 5%, ini adalah 

pertanda yang positif untuk meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan, ini pun 

bisa terjadi jika ada peningkatan DPK, karena sebagian besar kredit dibiayai 

DPK.Suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran 

kredit. Berarti semakin rendah suku bunga SBI, maka semakin banyak kredit yang 

disalurkan karena banyak kredit yang disalurkan karena bank tidak akan 

menempatkan dananya pada SBI dan lebih memilih pada penyaluran kredit. 

 Awaluddin  (2006)  meneliti  tentang  pengaruh  rasio  keuangan  perbankan 

yaitu  CAR,  NPL,  LDR,  dan  GWM  terhadap  kredit  yang  disalurkan  Bank 
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Pembangunan  Daerah  (BPD). Dalam  penelitiannya  digunakan  sampel  20 

perusahaan selama 4 periode (tahun) berturut-turut yaitu pada tahun 2000-2003. 

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa CAR dan LDR tidak mempunyai 

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kredit  yang  disalurkan  oleh  Bank 

Pembangunan Daerah (BPD). Sedangkan, NLP dan GWM mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kredit yang disalurkan oleh Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) selama periode pengamatan. 

Terdapat relevansi antara penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian 

terdahulu, yang di mana peneliti sekarang menggunakan 3 variabel Independent, 

yaitu Suku Bunga Kredit, GWM dan Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran kredit 

investasi pada Bank Go Public di Indonesia periode 2010-2014.  

B. Landasan Teori 

1. Bank 

Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 

tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank merupakan Badan Usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Bank juga harus terus 

menjaga kinerjanya dan memelihara kepercayaan masyarakat mengingat tugasnya 

bahwa bank bekerja dengan dana masyarakat yang di simpan dalam bank atas dasar 

kepercayaan. (Rahmadhani,2011:6) 

Pengertian bank tersebut diatas mencerminkan dua peran bank baik sebagai 

financial intermediate (Perantara Keuangan) maupun institute of economic 

development (Lembaga Pembangun Ekonomi). Sebagai perantara keuangan bank 
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melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang surplus dana dalam berbagai 

bentuk simpanan. Melalui penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada 

masyarakat atau nasabah penyimpan. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut 

(bagian besar) dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang defisit dana. Melalui 

penyaluran dana (pembiayaan) bank memperoleh pendapatan bunga. Selanjutnya 

mekanisme kerja bank dalam peran sebagai lembaga perantara keuangan terlihat 

dalam gambar dibawah ini : 

Bunga 18 %                                                                      Bunga 28 % 

 

Simapanan                                                                       Kredit                         

Gambar 2.1 : Mekanisme Operasional Bank Dalam Peran Sebagai Perantara    

Keuangan (Abdullah : 2003) 

Mengacu pada pasal 5 UU Nomor 7 tahun 1992, menurut jenisnya, bank terdiri 

dari (Abdullah, 2003:18) 

a) Bank Umum 

Berdasarkan pasal 5 dan beberapa pasal lainnya dalam UU nomor 7 tahun 

1992, bank umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.Selain itu bank umum juga mengkhususkan diri dalam melakukan 

kegiatan meliputi penyaluran pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk 

pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi 

lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan 

pembangunan perumahan. 

DANA BANK 
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b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Merupakan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito 

berjangka, tabungan dan bentuk simpanan lainnya yang disamakan dengan itu.Hal 

yang membedakan antara bank perkreditan rakyat dan bank umum adalah jenis 

simpanan masyarakat, dimana bank perkreditan rakyat tidak melakukan simpanan 

dalam bentuk giro.Sedangkan persamaan keduanya yaitu bank perkreditan rakyat 

juga melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syari’ah sebagaimana bank umum. 

2. Instrument Kebijakan Moneter 

Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi berperan penting 

dalam suatu perekonomian. Hal tersebut tercermin pada kemampuannya dalam 

mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja 

dan keseimbangan neraca pembayaran. Dalam hal ini lembaga keuangan yang 

berperan penting dalam kebijakan moneter dan perekonomian suatu negara adalah 

bank sentral. Bank sentral secara konsep merupakan lembaga keuangan yang 

berbentuk badan hukum, karena bank sentral merupakan lembaga keuangan formal. 

Tujuan utama pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Namun suatu kebijakan tidak 

akan mempengaruhi sasarannya hanya melalui satu jalur tertentu (Barran, et al., 

1996 dalamAscarya, 2002). Kebijakan moneter dengan sasaran tunggal pada 

umumnya menggunakan pendekatan harga (price-based structure), sementara 

kebijakan moneter dengan sasaran multi pada umumnya menggunakan pendekatan 

kuantitas (quantity-based structure). Ada dua macam sistem pendekatan operasi 

kebijakan moneter, antara lain: 



15 

 

 

 

a Pendekatan Harga 

 

 Langsung             Suku Bunga           Stabilitas Harga 

 Tidak Langsung 

 

b Pendekatan Kuantitas 

 

 Langsung          Monetary Base :            Agregat Moneter        Stabilitas Harga 

 Tidak Langsung Uang Primer             M1, M2 Pertumbuhan Ekonomi 

            Reserve Bank            Kredit  Kesempatan Kerja 

                 Suku Bunga    Keseimbangan BOP 

 Secara garis besar, instrumen kebijakan moneter dapat digolongkan menurut 

cara yang berbeda (Ascarya, 2002), antara lain:  

a Menurut cara instrumen tersebut mempengaruhi sasaran operasional, dapat 

dibagi langsung maupun tidak langsung.  

b  Menurut orientasinya di pasar keuangan, dapat dibagi berorientasi pasar 

(market based) dan tidak berorientasi pasar (non-market based).  

c Menurut diskresinya, dapat dibagi diskresinya berada di bank sentral atau di 

peserta pasar. Diskresi merupakan kebijakan yang dilakukan dengan 

memperhitungkan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang ada pada saat itu.  

Instrumen langsung ada bermacam-macam, antara lain: penetapan suku bunga, 

pagu kredit, rasio likuiditas, kredit langsung, kuota rediskonto dan instrumen lain 

Sasaran Akhir Instrumen Sasaran Operasional 

Instrumen Sasaran Operasional Sasaran Antara Sasaran Akhir 
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(pengguntingan uang, pembersihan uang dan penetapan uang muka impor). 

Sedangkan instrumen tidak langsung terdiri dari: cadangan wajib minimum 

(primary reserves and secondary reserves), fasilitas diskonto, fasilitas rediskonto, 

Operasi Pasar Terbuka (lelang surat berharga bank sentral, lelang surat berharga 

pemerintah, operasi pasar sekunder), fasilitas simpanan bank sentral, intervensi 

valuta asing, fasilitasover draft, simpanan sektor pemerintah, lelang kredit, imbauan 

dan instrumen lain. Instrumen langsung umumnya bersifat non market based(tidak 

berorientasi pada mekanisme pasar) dan diskresinya atau inisiatifnya ada di bank 

sentral, sedangkan instrumen tidak langsung dapat bersifatmarket basedatau non 

market baseddan diskresinya ada di bank sentral atau peserta pasar (Ascarya, 

2002). 

3. Konsep Keseimbangan Pasar Kredit 

Keseimbangan pasar kredit terjadi ketika permintaan kredit sama dengan 

penawaran kredit. Secara teori, dengan asumsi modal bank sama dengan nol maka 

penawaran kredit merupakan selisih antara jumlah deposit dengan Giro Wajib 

Minimum. Penurunan kredit dari sisi penawaran disebabkan oleh turunnya 

kemampuan bank dalam memberikan kredit, hal itu bisa disebabkan oleh faktor 

eksternal maupun internal. Faktor internal yang mengakibatkan penurunan 

penawaran kredit antara lain rendahnya kualitas aset perbankan, tingginya NPL dan 

anjoknya modal perbankan akibat depresiasi. Sedangkan faktor eksternal yang 

dapat menurunkan penawaran kredit yaitu menurunnya tingkat kelayakan kredit 

dari debitur akibat lemahnya kondisi keuangan perusahaan. Karena dalam dunia 

perkreditan ada istilah asymmetric informationsehingga pihak bank senantiasa 
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berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada debitur. Penurunansupplykredit akan 

menyebabkan suku bunga kredit meningkat dan persyaratan kredit akan semakin 

ketat.  

Menurut Agung, et. al (dalam Kusumawati:2008), pada umumnya penurunan 

supplykredit sering tidak diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit tetapi diikuti oleh 

pengurangan kuantitas kredit (non price credit rationing). Hal ini disebabkan oleh 

tingginya resiko kredit dunia usaha dan kurangnya informasi pihak bank terhadap 

kredibilitas debitur. Secara logika, hanya debitur yang mempunyai kualitas usaha 

yang buruk yang berani membayar suku bunga kredit yang tinggi. Dengan adanya 

non price credit rationing kurva penawaran kredit akan menjadi tidak responsif 

(inelastis) dan akan meggeser kurva penawaran kredit ke Ls2seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.2 : 

 

 

 iL LS2 LS1 

      i1 LS0 

 i0 

 Ld  

  

 

       L1   L0 L 

 Sumber : Agung, et. Al (2001) 

 Gambar 2.2 Penurunan Kredit Akibat Menurunnya Penawaran 
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4. Kredit 

Secara etimologis istilah kredit adalah berasal dari bahasa latincredere, yang 

berarti kepercayaan. Dalam pasal 1 butir 11 UU No. 10 tahun 1998 dirumuskan 

bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu yang ditentukandengan pemberian bunga. (Hermansyah, 

2005:57). 

 Berdasarkan pengertian kredit diatas, dapat dilihat bahwa unsur kredit utama 

adalah kepercayaan dan waktu. Kepercayaan dalam hal ini adalah pemberi kredit 

berkeyakinan bahwa prestasi (uang, jasa atau barang) yang diberikannya kepada 

debitur akan benar-benar diterimanya kembali di masa yang akan datang. Unsur 

waktu adalah bahwa antara pemberian kredit dan pengembaliannya dibatasi oleh 

waktu tertentu. (Siregar:2006). 

 Menurut Sutojo (2000:9), dari sekian banyak jenis kegiatan bank, menyalurkan 

kredit merupakan jenis kegiatan yang paling sarat dengan ketentuan pemerintah. 

Hal itu disebabkan oleh besarnya pengaruh mutu kredit terhadap sendi kehidupan 

industri perbankan dalam negeri dan kehidupan ekonomi moneter Negara pada 

umumnya. Kredit macet atau kredit bermasalah tidak hanya merugikan pemilik 

bank, melainkan akan menimbulkan kerugian bagi para deposan. Padahal sumber 

dana utama dan terbesar kredit adalah uang yang dititipkan para deposan kepada 

bank, dalam bentuk rekening koran, tabungan dan deposito. Deposan menitipkan 

uangnya di bank tanpa mendapatkan jaminan kebendaan, melainkan hanya 
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berdasarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak bank. 

Makna dari kepercayaan adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa 

kredit yang diberikan akan bersungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka 

waktu tertentu sesuai kesepakatan. Adapun  unsur-unsur kredit terdiri dari :  

a Kepercayaan 

 Merupakan keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya 

baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali 

dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 

b Tenggang Waktu 

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu 

ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih 

tinggi nilainya dari uang yang akan diterima dimasa mendatang. 

c Degree of Risk 

Merupakan tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya 

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi 

yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi 

pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos 

masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat 

diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko.Dengan adanya 

unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. 

d Prestasi atau Objek Kredit  

Tidak saja diberikan dalam bentu uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau 
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jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada 

uang, maka transaksi-transaksi kredit menyangkut uanglah yang setiap kali kita 

jumpai dalam praktik perkreditan. 

 Tujuan pemberian kredit bagi bank adalah untuk mendapatkan keuntungan 

yang optimal serta menjaga keamanan atas dana yang dipercayakan nasabah 

penyimpan dana di bank. Kredit yang aman dan produktif akan memberikan 

dampak yang positif bagi bank, yaitu pertama kepercayaan masyarakat terhadap 

bank akan meningkat, dann yang kedua adalah keuntungan dan kesinambungan 

usaha akan berlanjut. Hermansyah (2005:60), mengatakan bahwa jenis kredit 

berdasarkan tujuan atau kegunaannya menjadi : 

a Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan 

barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam 

kegiatan usaha nasabah. Kredit ini termasauk kredit produktif. 

b Kredit modal kerja (kredit perdagangan), yaitu kredit yang akan 

dipergunakan untuk menambah modal usaha atau membiayai modal kerja 

debitur. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka 

waktu perputaran modal kerja nasabah. Kredit model ini disebut kredit 

produktif. 

c Kredit investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, 

tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya 

kredit ini diberikan grace period, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa 

sawit dan lain-lain.  
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5. Kredit Investasi  

Dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam mengenai penyaluran 

kredit investasi dalam kaitannya dengan perubahan Giro Wajib Minimum. Kredit 

investasi merupakan fasilitas pinjamanyang diberikan dalam jangka pendek, 

menengah dan panjang untuk membiayai capital goods, seperti pendirian pabrik, 

perluasan, perbaikan perusahaan, perbaikan mesin (Simorangkir, 2004). Menurut 

kamus perbankan (dalamTampubolon, 2007), kredit investasi adalah kreditjangka 

menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru 

ataupun proyek perluasan (investment loan). Sedangkan menurut Departemen 

Keuangan (2007), kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka 

panjang yang bertujuan untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan 

untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali, dan atau 

pembuatan proyek baru. Adapun tujuan dari kredit investasi antara lain:  

a Memberikan kelonggaran cash flow pada nasabah sehingga dapat lebih leluasa 

dalam mengelola usahanya atau mengembangkan tingkat penjualan.  

b Memberikan jangka waktu kredit yang cukup panjang.  

c Memberikan kemungkinan diterapkan suatu  grace period dan pencicilannya.  

Dana untuk menyalurkan kredit investasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, 

antara lain (Simorangkir, 2004):  

a Dana anggaran pemerintah yang disalurkan melalui perbankan.  

b Dana bank sentral.  

c Dana dari bank-bank pemerintah.  

d Dana dari pengusaha.  
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e Dana-dana dari luar negeri, baik yang berupa kredit luar negeri maupun berupa 

modal asing. 

Investasi merupakan komitmen dari uang yang ada saat ini atau sumber daya 

lainnya dengan harapan adanya imbalan pada masa yang akan datang. Sebagai 

contoh, seorang individu investor akan membeli saham dengan asumsi uang yang 

dia investasikan akan meningkat seiring dengan risiko yang akan dihadapinya 

setiap investasi pada hakekatnya memiliki motif dan tujuan yang sama yaitu untuk 

mendapatkan sejumlah keuntungan atau laba dalam jumlah tertentu. Motif mencari 

keuntungan merupakan hal yang besar yang membedakan kegiatan investasi 

dengan kegiatan menabung. 

Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk 

digunakan di dalam produksi yang effisien selama periode waktu yang tertentu. 

Dengan adanya kesempatan produksi yang efisien, penundaan konsumsi sekarang 

untuk diinvestasikan ke produksi tersebut akan meningkatkan utiliti (kepuasan) 

total. (Jogiyanto, 2000:5). Investasi kedalam produksi yang effisien dapat berbentuk 

aktiva nyata (seperti rumah, tanah dan emas) atau berbentuk aktiva keuangan 

(surat-surat berharga) yang diperjual-belikan di antara investor (pemodal). Investor 

melakukan investasi untuk meningkatkan utilitinya dalam bentuk kesejahteraan 

keuangan. (Jogiyanto, 2000:6) 

 Untuk dapat  memenuhi segala kebutuhan masyarakat, dilakukan usaha agar 

dapat membantu menambah penghasilannya. Berbagai cara dilakukan masyarakat 

mulai dari investasi sederhana sampai dengan investasi bermodal besar. 

Dampaknya pada sektor moneter adalah permohonan modal usaha dan investasi 
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akhirnya semakin meningkat.Permohonan modal tersebut, mengarah kepada 

permohonan kredit ke lembaga perbankan yang semakin meningkat.Investasi 

mengacu pada pengeluaran untuk peluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu 

menyebabkan persediaan modal bertambah. (Mankiw, 2006:186). 

 Kredit investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, 

tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya 

kredit ini diberikan grace period, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit 

dan lain-lain.Investasi dalam pengertian perusahaan (bank) adalah aktivitas bank 

untuk menggunakan dana yang dimilikinya, membeli harta tetap yang mempunyai 

nilai jangka panjang, atau untuk membeli surat jangka panjang (1 sampai 10 tahun). 

Dana yang digunakan untuk invesatsi ini adalah dana yang didapat sesudah bank  

menempatkan dananya menurut prioritas penggunaan dana bank. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan invesatsi (Basir, 2012:155), yaitu : 

a Jangka waktu 

Dalam hal ini apabila jangka waktu surat berharga yang dibeli panjang sekali, 

maka faktor ketidakpastian akan semakin besar sehingga perlu dipertimbangkan 

apakah dana yang diinvestasikan tersebut benar-benar tidak akan digunakan untuk 

waktu singkat. 

b Tingkat bunga 

Faktor tingkat suku bunga sangat menentukan apakah ia akan membeli surat 

jangka panjang atau surat jangka pendek. Menurut Mankiw (2006:282)  tingkat 

bunga adalah biaya pinjaman untuk mendanai proyek-proyek investasi, maka 

kenaikan tingkat bunga akan mengurangi investasi yang direncanakan.  
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c Pajak 

Bank akan memperhitungkan surat berharga dengan pajak yang minimum 

maksimum. 

d Mudah dipasarkan atau tidak 

Kalau surat berharga yang dibeli tidak mudah dipasarkan, maka bank akan 

kesulitan apabila ingin menjual kembali dibursa efek. 

e Kualitas dan keamanan 

 Surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya tidak beresiko,  

tetapi surat berharga yang dikeluarkan oleh instansi swasta perlu dilihat, apakah 

instansi yang mengeluarkan surat berharga tersebut cukuo terjamin 

pertumbuhannya sehingga surat berharga yang dikeluarkan juga terjamin 

keamanannya. 

f Harapan dimasa mendatang 

 Apabila surat berharga tersebut memiliki harapan bagus dimasa mendatang, 

keputusan untuk investasi pada surat berharga jangka panjang tersebut akan 

semakin mantap. 

g Diversifikasi 

Seseorang manajer bank perlu mengetahui diversivikasi dari surat berharga  

sehingga dalam menentukan pilihan, banyak alternatif yang dapat dikemukakan. 

 Menurut Rosdiana (2011), kredit investasi adalah kredit-kredit yang 

dikeluarkan oleh perbankan untuk barang-barang modal yaitu tidak habis dalam 

satucycle, maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang 

kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui 

beberapa kali perputaran. Jadi terdapat dua ciri pokok dari kredit investasi, yaitu 
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:barang-barang yang akan dibeli merupakan barang-barang modal dan jangka 

waktu yang cukup lama. Bentuk-bentuk yang lebih spesifik dari kredit investasi ini 

antara lain kredit-kredit yang dikeluarkan untuk : 

1. Membeli tanah baik tanah untuk industri, tanah untuk pertambangan maupun 

tanah untuk perkebunan dan lain-lain. 

2. Membeli mesin-mesin, alat-alat angkutan, peralatan-peralatan produksi dan 

lain-lain. 

3. Mendirikan bangunan gedung pabrik, hotel, gedung perkantoran dan lain-lain. 

4. Menanam tanaman-tanaman keras pada perkebunan sampai menghasilkan 

secara ekonomis. 

5. Membangun sebuah kapal, pesawat terbang, peralatan-peralatan kerja akan 

dipakai sendiri. 

6. Suku Bunga Kredit 

 Kasmir (2007:133), Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang 

diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang 

membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang 

harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus 

dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga 

pinjamnan adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang 

harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. 

a Teori Tingkat Suku Bunga 

 Nasution (1998:88) berpendapat bahwa menurut klasik, tingkat bunga adalah 

balas jasa yang diterima seseorang karena menabung atau hadiah yang diterima 

seseorang karena menunda konsumsinya. Investasi merupakan fungsi tingkat 
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bunga, semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil keinginan masyarakat 

untuk mengadakan investasi. Karena keuntungan yang diharapkan dari investasi 

tersebut akan lebih dari tingkat bunga. 

 

 𝑖1  

 𝑖0    

                                     𝑙0 

𝑖2                                                         𝑙1  

   𝑙2                                                    Saving 

                               𝑆2    𝑆0            𝑆1 

Gambar 2.3 Tingkat Suku Bunga Menurut Teori Klasik (Sumber : Nasution, 1998) 

 Tingkat keseimbangan bunga berada pada 𝑖0, dimana pada tingkat bunga ini 

tingkat tabungan yang terjadi sama dengan tingkat investasi. Apabila tingkat bunga 

bergerak naik (berpindah dari 𝑖0ke 𝑖1 ), maka jumlah investasi (keinginan investor 

melakukan investasi) berkurang. Kondisi yang terjadi pada tingkat bunga 𝑖1 

dananya (mereka akan bersaing menawarkan dan sehingga tingkat bunga pada 𝑖1 ) 

akan bergerak turun atau kembali pada tingkat bunga 𝑖0.  

 Apabila tingkat bunga 𝑖0bergerak turun pada tingkat bunga𝑖2, para investor 

(pengusaha) akan bersaing guna memperoleh dana (tabungan) yang jumlahnya 

kecil dibandingkan keinginan untuk investasi. Tingkat bunga keseimbangan terjadi 

di pasar sama dengan interaksi antara penawaran dan permintaan suatu barang. 

Sejalan dengan proses terjadinya harga pasar suatu barang. Sejalan dengan proses 

terjadinya harga pasar suatu barang, maka tingkat bunga pun ditentukan antara 
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keseimbangan penawaran tabungan dan permintaan tabungan. Jadi tingkat bungalah 

sebagai penggerak antara keseimbangan tabungan dan investasi.  

 BI Rate merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal 

dari kebijakan moneter Bank Indonesia. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam 

operasi moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI-1 

bulan hasil lelang OPT (Operasi Pasar Terbuka) berada di sekitar BI Rate. 

Selanjutnya suku bungan SBI- 1 bulan tersebut diharapkan akan mempengaruhi 

suku bunga pasar uang antar bank (PUAB), suku bunga deposito dan kredit serta 

suku bunga jangka waktu yang lebih panjang.  

 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah 

yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu 

pendek. SBI diterbitkan oleh BI sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka, 

kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh BI dengan bank dan pihak lain 

dalam rangka pengendalian moneter. (Rahmadhani, 2011: 4) 

 Bunga adalah harga (penggunaan) loanable fund, yaitu harga yang terjadi 

dipasar dana investasi. Selanjutnya para penabung dan para investor ini bertemu 

dipasar dan dalam proses tawar menawar antara keduanya dihasilkan tingkat bunga 

kesepakatan atau keseimbangan. Tingkat suku bunga ditentukan oleh mekanisme 

yang menawarkan laba yang cukup kompetitif serta bebas resiko (Risk Free) gagal 

bayar. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh 

debitur yang harus dibayarkan kepada debitur.Suku bunga adalah pembayaran 

bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalambentuk persentase dari pinjaman yang 
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diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah 

pinjaman.Suku bunga dinyatakan sebagai presentase uang pokok per unit waktu. 

7. Giro Wajib Minimum ( GWM ) 

 Giro  Wajib  Minimum  (Statutory  Reserve),  atau  yang  disingkat GWM, 

adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk  saldo  

rekening  Giro  pada  Bank  Indonesia  yang  besarnya ditetapkan  oleh  Bank  

Indonesia  sebesar  persentase  tertentu  dari  dana pihak ketiga (DPK). 

(Nursa’adah:2009) 

 Berdasarkan  peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  6/15/PBI/2004 tentang Giro 

Wajib Minimum Bank Umum pada Bank  Indonesia dalam rupiah  dan  valuta  

asing,  diatur  sebagai  berikut:  GWM  dalam  rupiah ditetapkan sebesar 5% dari 

DPK dalam rupiah, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 3% dari DPK 

dalam valuta asing. Dalam penelitian ini, GWM yang digunakan adalah GWM 

dalam rupiah.  

Saldo GWM diwajibkan oleh Bank Indonesia agar semua kewajiban likuiditas 

dapat segera dipenuhi, kewajiban tersebut antara lain penarikan dana melalui 

kliring, penarikan dana pemerintah, penarikan dana kredit likuiditas Bank Indonesia 

(KLBI) dan kewajiban-kewajiban segera lainnya.  

Giro Wajib Minimum atau likuiditas wajib minimum merupakan cadangan 

primer bank, yang digunakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan 

dana oleh nasabah bank, baik penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank 

tersebut, penarikan melalui kliring, maupun penarikan/pencairan kredit. Saldo giro 

di Bank Indonesia merupakan salah satu alat likuid bank yang tergolong assets yang 
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tidak menghasilkan tetapi harus menjadi perhatian utama manajemen bank untuk 

memantau kecukupannya. 

Menurut Hasibuan (2004:96) GWM merupakan salah satu tolak ukur tentang 

tingkat kesehatan bank, seperti : 

a Sehat apabila dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melanggar ketentuan cash 

ratio atau melanggar ketentuan cash ratio tetapi tidak pernah lebih dari 6 kali. 

Dalam tiga bulan terakhir tidak terjadi pelanggaran cash ratio lebih dari tiga 

kali berturut-turut. 

b Cukup sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar cash ratio lebih dari 6 

kali sampai 12 kali. Dala tiga bulan terakhir melanggar ketentuan cash ratio 

lebih dari tiga kali sampai dengan lima kali berturut-turut. 

c Kurang sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio 

lebih dari 12 kali dengan 24 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar 

ketentuan Cash Ratio lebih dari lima kali sampai sembilan kali berturut-turut. 

d Tidak sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar Cash Ratio lebih dari 

24 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari 

sembilan kali berturut-turut. 

Menurut Hasibuan (2004;95) fungsi-fungsi Giro Wajib Minimum antara lain : 

a. Untuk memenuhi ketetapan Bank Indonesia 

b. Untuk jaminan pembayaran pencairan tabungan masyarakat 

c. Untuk mempertahankan agar bank tetap dapat mengikuti kliring 

d. Untuk memperkuat daya tahan dalam persaingan antar bank 

e. Untuk menentukan tingkat kesehatan bank 
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f. Merupakan salah satu alat kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang 

yang beredar. 

g. Sebagai salah satu alat otoritas moneter dalam menstabilkan nilai tukar uang. 

h. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. 

Menurut Dendawijaya (2000), reserve requirement adalah ketentuan yang 

dikenakan terhadap setiap bank umum untuk menyisihkan sebagian dari Dana 

Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun dalam bentuk GWM yang berupa rekening 

giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. GWM dapat dibedakan menjadi 

cadangan primer (primary reserves) dan cadangan sekunder (secondary reserves).  

Cadangan primer merupakan ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-

bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban 

lancarnya. Cadangan primer ini banyak yang digunakan oleh bank sentral sebagai 

instrumen pengendalian moneter selain sebagai alat untuk memastikan bahwa bank-

bank mempunyai likuiditas yang cukup bila setiap saat nasabah melakukan 

penarikan simpanannya. Selain itu, primary reserves juga digunakan untuk 

penyelesaian kliring antar bank dan kewajiban-kewajiban bank lainnya yang harus 

segera dibayar. Sedangkan cadangan sekunder biasanya berbentuk surat berharga 

pasar uang, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan sertifikat deposito. 

 Adapun tujuan dari penetapan cadangan sekunder ini pada umumnya berkaitan 

dengan upaya pemerintah atau bank sentral dalam rangka mendorong bank-bank 

untuk membeli surat-surat berharga milik pemerintah maupun bank sentral. Karena 

sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank, makasecondary reserve 

sdapat memberikan manfaat yaitu untuk meningkatkan profitabilitas bank dan 
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untuk menjaga likuiditas bank. Sebagai suatu bentuk instrumen, maka penerapan 

GWM memiliki beberapa keuntungan maupun kerugian. Menurut Ascarya (2002), 

keuntungan penerapan GWM, antara lain:  

a. Meningkatkan kemampuan memperkirakan kebutuhan cadangan.  

b. Bermanfaat untuk sterilisasi kelebihan likuiditas atau untuk mengakomodasi 

perubahan struktural dalam permintaan akan cadangan.  

c. Meningkatkan keefektifan kebijakan moneter.  

d. Memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada bank dalam manajemen 

portofolionya.  

Sedangkan kerugian dari penerapan GWM antara lain:  

a. GWM merupakan pajak pada intermediasi perbankan. Hal ini dapat dinetralkan 

dengan pemberian kompensasi sesuai dengan suku bunga pasar.  

b. Pajak ini dapat menyebabkan melebarnya “spreads” antara suku bunga kredit 

dengan suku bunga deposito, yang akan mengarah pada disintermediasi.  

c. Tidak cocok jika digunakan untuk manajemen likuiditas jangka pendek karena 

seringnya perubahan cadangan primer mengganggu manajemen portofolio 

bank.  

Dalam hal ini alat likuid dalam persamaan di atas mencakup dua hal yaitu:  

a Kas  

Terdapat pada neraca bank yang tediri dari uang kertas dan uang logam yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia.  
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b Giro pada Bank Indonesia  

Giro ini milik bank pelapor pada Bank Indonesia. Jumlah ini tidak boleh 

dikurangi dengan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank pelapor 

dan juga tidak boleh ditambahdengan fasilitas kredit yang sudah disetujui Bank 

Indonesia tetapi belum digunakan.   

8. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

DPK adalah dana yang benyak tersedia di masyarakat baik perorangan maupun 

badan usaha yang merupakan sumber dana terpenting dan terbesar dalam kegiatan 

operasional suatu bank. Bank dikatakan berhasil apabila mampu membiayai 

operasinya dari sumber dana tersebut. (Murdiyanto:2012) 

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan 

dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, 

meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk 

simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. (Ismail,2010:43) 

Menurut Taswan (2006:176), produk bank yang sangat popular di kalangan 

masyarakat dan dunia perbankan secara umum ada tiga macam yaitu giro, tabungan 

dan deposito. Apapun pengembangan produk yang dilakukan bank untuk 

menghimpun dana selalu berbasis pada ketiga produk tersebut. Produk ini adalah 

produk yang memerlukan biaya untuk menjualnya.Bank perlu membayar bunga 

kepada gairan atau deposan. Oleh karena itu pembahasan untuk deposit difokuskan 

pada produk tersebut. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain: 
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a Tabungan 

 Undang-Undang No. 10 1998 mendefinisikan, bahwa tabungan hanya dapat 

ditarik sesuai dengan syarat tertentu yang diperjanjian antara bank dan pihak 

nasabah. (Ismail, 2010:44) 

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet 

giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang berasal 

dari tabungan mempunyai biaya yang lebih tinggi dibanding dengan giro. Dan 

umumnya tabungan sasarannya adalah nasabah perorangan.Walaupun dari sisi 

biaya lebih tinggi dibanding dengan giro, tetapi dari segi pengendapan dananya 

relatif lebih stabil dibanding dengan simpanan masyarakat berupa giro. 

(Riyadi,2003:95) 

b Giro 

Merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang  

sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan 

bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan. (Ismail, 

2010:43). Jenis sumber dana ini merupakan dana yang paling murah bagi bank, 

tetapi dibalik kemurahannya sifatnya juga sangat fluktuatif, karena pada umumnya 

lembaga/perusahaan atau perorangan yang menyimpan uangnya dalam bentuk 

rekening giro hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan yang 

bersangkutan. (Riyadi, 2003:96) 
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c Deposito 

 Merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai 

jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. (Ismail, 

2010:45). Deposito dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : 

1) Deposito Berjangka (time deposit) 

Simapnan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang 

disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapatkan bilyet deposito 

sebagai bukti hak kepemilikannya. Deposito berjangka diterbitkan atas nama dan 

hanya dapat dicairkan oleh pemegang hak yang namanya tercantum dalam bilyet 

deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan.Pembayaran 

bunga dilakukan setiap tanggal valuta, tanggal di mana deposito tersebut dibuka. 

2) Sertifikat Deposito (certificate of deposit) 

Merupakan simpanan berjangka yang diterbitkan dengan menggunakan 

sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan oleh pemegang haknya. Sertifikat 

deposito diterbitkan atas unjuk, artinya di dalam sertifikat deposito tidak 

dicantumkan nama pemegang hak. Sertifikat deposito dapat dicairkan oleh siapa 

pun yang membawa dan menunjukkan kepada bank yang menerbitkan, dan dapat 

diperjualbelikan.Pembayaran bunga dilakukan pada saat pembelian (bunga dibayar 

dimuka). 

3) Deposite on Call 

Merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya perlu 

memberitahukannya terlebih dahulu kepada bank penerbit deposite on call. Dasar 

pencairannya sama dengan deposito berjangka, yaitu dengan mengembalikan bilyet 
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deposit on call-nya. Deposit on call diterbitkan atas nama, dan tidak dapat 

diperjualbelikan. Bunga dibayar pada saat pencairan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Suku Bunga Kredit terhadap PenyaluranKredit Investasi 

Bunga bagi bank merupakan sebuah harga yang harus dibayar kepada nasabah 

(yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank 

(nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga Pinjaman merupakan bunga yang 

dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar 

oleh nasabah peminjam kepada bank.Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga 

jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit. 

Adapun pendapat penelitian terdahulu terkait pengaruh Suku Bunga Kredit 

Investasi terhadap Penyaluran Kredit Investasi yaitu Dewi (2012), jumlah 

permintaan pembiayaan atau pinjaman (loan) oleh masyarakat berhubung terbalik 

dengan tingkat suku bunga. Atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat suku 

bunga maka akan semakin sedikit jumlah penyaluran kredit investasi. 

2. Pengaruh Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Penyaluran Kredit 

Investasi 

Cadangan primer atau GWM adalah instrumen tidak  langsung  yang  

merupakan ketentuan  bank sentral  yang  mewajibkan  bank  memelihara sejumlah  

alat  likuid  sebesar  persentasi  tertentu  dari  kewajiban  lancarnya. Setiap 

kenaikan GWM, maka akan menurunkan ekpansi kredit sesuai dengan penelitian 

nursa’adah (2009) dan awaluddin (2006) yang menyatakan bahwa GWM 

mempengaruhi penyaluran kredit. 
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3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit 

Investasi 

a Simaremare (2013), semakin tinggi masyarakat menyimpan dananya dibank, 

maka bank berani menyalurkan kembali dana yang telah dikumpulkan tersebut 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit.  Seiring dengan itu jumlah kredit yang 

disalurkan kepada masyarakat akan semakin besar, ini artinya DPK dan kredit 

memiliki hubungan yang positif. DPK yang tinggi cenderung membuat 

penyaluran kredit menjadi meningkat.  

b Murdiyanto (2012), Bank yang telah berhasil melakukan penghimpunan dana 

dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito 

harus ditindak lanjuti dengan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit. Semakin besar dana 

yang berhasil dihimpun dari masyarakat semakin besar pula kredit yang harus 

disalurkan. 

c Taswan (2006: 175), semakin banyak sumber dana yang ditempatkan pada kas 

ataupun giro wajib (giro BI) atau bahkan pada secondary reserve berupa 

marketable security berjangka pendek, maka semakin likuid bank yang 

bersangkutan, sebaliknya semakin mengecil dana yang ditempatkan pada pos-

pos tersebut mengidentifikasikan likuiditas bank yang bersangkutan relative 

ketat. 

D. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan kajian pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu diduga 

bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Jumlah 
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Kantor Bank berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit Investasi. Maka, secara 

sederhana kerangka pemikiran dapat dirumuskan pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

E. Hipotesis

Berdasarkan pada tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat

dinyatakan hipotesa adalah : 

a) Diduga Suku Bunga Kredit berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit

Investasi pada bank Umum yang Go Public di Indonesia.

b) Diduga GWM berpengaruh negatif terhadap Penyaluran Kredit Investasi pada

bank Umum yang Go Public di Indonesia.

c) Diduga Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Penyaluran Kredit

Investasi pada bank Umum yang Go Public di Indonesia
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