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Analisa ini merupakan studi tentang penyaluran kredit dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) pada bank – bank umum di wilayah kerja BI Malang tahun 2000 - 2004. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penyaluran kredit dan 

PDRB tiap tahun di wilayah kerja BI Malang dalam periode tahun 2000 - 2004. Dari 

penelitian ini, penulis mengambil hipotesis yaitu diduga bahwa penyaluran kredit 

berpengaruh positif terhadap PDRB di wilayah kerja BI Malang selama periode tahun 2000 – 

2004 secara signifikan. 

Dari penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian analisa statistik 

induktif, yang berarti bahwa peneliti menggunakan data sekunder yang sudah ada di BI 

Malang dan menggunakan random sampling dalam pengambilan sampelnya serta 

menggunakan metode analisis korelasi pearson untuk mengetahui hubungan penyaluran 

kredit dengan PDRB. 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan diketahui bahwa perkembangan bank – bank 

umum kota/ kabupaten tahun 2000 – 2004 mengalami peningkatan tiap tahunnya, begitu juga 

dengan penyaluran kredit dan PDRBnya. Untuk perkembangan penyaluran kredit yang 

mengalami peningkatan paling besar terletak di sektor primer pada tahun 2004 sebesar 

124,94%. Sedangkan perkembangan PDRB yang mengalami peningkatan paling besar 

terletak di sektor primer pada tahun 2004 sebesar 9.55% . Peningkatan tersebut terjadi karena 

sektor primer merupakan sektor yang paling mendasar yang merupakan kebutuhan hidup 

sehingga permintaan masyarakat terhadap sektor ini akan semakin meningkat dengan seiring 

pertambahan penduduk yang semakin bertambah banyak sehingga jumlah produksi juga akan 

menglami peningkatan yang besar dan biaya produksi untuk sektor ini juga akan meningkat 

sehingga dibutuhkan penambahan dana yang besar melalui penyaluran kredit untuk biaya 

produksinya. Dari hasil nilai korelasi antara penyaluran kredit dengan PDRB yang 

mempunyai tingkat hubungan atau korelasi sangat tinggi adalah pada sektor primer dan 

tersier, hal itu terjadi karena pada sektor primer terdapat kebijakan pemerintah dengan 

mengimport barang dari luar negeri misal beras dan gula yang harganya cenderung lebih 

murah, sehingga untuk mengimbangi persaingan harga tersebut para petani membutuhkan 

penambahan dana melalui penyaluran kredit. Harga pupuk yang semakin lama semakin 

mahal sedangkan untuk memperoleh hasil produksi yang bermutu para petani membutuhkan 

beberapa pupuk yang jumlahnya cukup banyak sehingga dibutuhkan biaya produksi yang 

cukup besar, untuk biaya produksi yang cukup besar itu para petani membutuhkan 

penambahan dana bagi biaya produksinya melalui penyaluran kredit bank. Sedangkan tingkat 

hubungan atau korelasi yang sangat tinggi pada sektor tersier terjadi karena biaya produksi 

pada sektor tersier adalah sangat besar, sehingga jika terjadi penambahan yang sangat besar 

pada jumlah produksinya maka akan dibutuhkan dana yang sangat besar pula. Dan untuk 

biaya yang sangat besar tersebut maka dibutuhkan penambahan dana yang sangat besar 

melalui penyaluran kredit bank. 


