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ABSTRAKSI 

 

 

 

 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Giro Wajib 

Minimum (GWM) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Jumlah Kredit Yang 

Disalurkan bank (LDR) yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode tahun 2012 

sampai dengan 2019. 

Pendekatan penelitian asosiatif kausal dengan regresi linier data panel, analisis 

dengan menggunakan bantuan program aplikasi EViews 9.0. Sampel penelitian 

BBCA, BBNI, BBRI dan BMRI. Hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa dari tiga model regresi data panel yaitu CEM, FEM dan REM, terpilih model 

yang sesuai adalah REM. DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

LDR. Sedangkan GWM berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap LDR. 

Kata Kunci: GWM, DPK,LDR. 
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I. PENDAHULUAN 

 Sektor perbankan mempunyai peran yang penting dalam menunjang perekonomian suatu 

negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Bank mempunyai tiga kegiatan utama yaitu, kemampuan bank dalam menghimpun dana dari 

masyarakat, kemampuan bank dalam menggunakan dana tersebut untuk disalurkan kembali 

kepada masyarakat dan jasa yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Bank adalah lembaga 

keuangan (financial institution) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antarapihak yang kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang kekurangan dana 

(deficit unit). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak - pihak yang 

memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.(MudrajatKuncoro&Suhardjono, 

2012). 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) sendiri merupakan indicator dalam pengukuran fungsi 

intermediasi perbankan di Indonesia. Sesuaidengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit dengan dana 

yang diterima yang meliputi giro, deposito, dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari 

bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi, deposito 

dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, surat berharga yang 

diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, modal inti, dan modal pinjaman. 

Kemudian disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada 

pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan Dana PihakKetiga (DPK) yang mencakup giro, 

tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank). Semakin tinggi Loan to Deposit Ratio 

(LDR) menunjukkan semakin besar pula Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dipergunakan untuk 

penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan 

baik. Disisi lain Loan to Deposit Ratio (LDR) yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko 

likuiditas bagi bank. 

 Giro Wajib Minimum (statutory reserve), atau yang untuk selanjutnya disebut 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 tertentudari 

DPK (PBINo 6/15/PBI/2004). GWM merupakan instrument kebijakan moneter tidak langsung 

karena sasaran kebijakannya yaitu dengan mempengaruhi kondisi pasar uang. Instrumen ini 

digunakan sebagai alat untuk menstabilkan jumlah uang beredar di masyarakat. Untuk itu 

penetapan persentasenya harus sesuai dengan kondisi perekonomian Negara. Sejak di 

pergunakan pada awal kemerdekaan hingga saat ini sudah banyak perubahan yang dilakukan 

Bank Indonesia dalam menetapkan persentase GWM yang harus dipenuhi perbankan di 

Indonesia.Hal ini dilakukan agar system likuiditas keuangan perbankan di Indonesia menjadi 

lebih terjaga dan terhindar dari krisis. 

 Menurut Kashyap dan Stein (2012), GWM adalah instrument kebijakanyang menonjol di 

banyak negara-negara berkembang. Cina, misalnya, cina menaikkan persyaratan cadangan 

sebanyak enam kali pada tahun 2010, saat suku bunganya hanya bergerak sekali.DiIndonesia, 

kebijakan giro wajib minimum telah mengalami banyak perubahan dari awal kemerdekaan 

hingga saat ini.Perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang 

melanda Indonesia. GWM merupakan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia 

namun dalam pelaksanaannya tidaks esering dengan kebijakan moneter yang lainnya. 

 Perbankan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan GWM.Bank Indonesia menetapkan 

kebijakan ini dengan cara menentukan persentase tertentu dari total Dana PihakKetiga (DPK) 

yang dimiliki oleh perbankan untuk disisihkan sebagian dananya pada Bank Indonesia sebagai 

cadangan GWM. 

 Meningkatnya GWM akan menyebabkan bertambahnya suku bunga pinjaman karenacost of 



loanable fund yang meningkat. Strategi ini biasanya disebut dengan strategi kontraksi 

moneter.Sebaliknya, strategi ekspansi moneter dilakukan dengan menurunkan persentase 

GWM, sehingga dana kredit yang disalurkan perbankan lebih banyak dan jumlah uang beredar 

dalam masyarakat akan meningkat.  

 Kenaikan rasio GWM merupakan salah satu kebijakan moneter yang bersifat kontraksi, dimana 

jika rasio GWM dinaikkan maka jumlah uang beredar akan berkurang. Disisi lain, jika rasio 

GWM dinaikkan, maka likuiditas bank akan berkurang sehingga kemampuan bank untuk 

memberikan kredit akanberkurang.  

 Berkurangnya kredit bagi perbankan berarti berkurangnya pendapatan bunga yang berasal dari 

kredit. Salah satu cara untuk meningkatkan likuiditas agar bank kembali dapat mengalokasikan 

kredit adalah dengan menambahj umlah penghimpunan dana pihak ketiga, salah satunya 

melalui tabungan. 

 Penelitian Pradhana,A.W., (2016), variabel Giro Wajib Minimum (GWM) memberikan 

pengaruh negatif dan signifikan, secara statistic terhadap Tingkat penyalurankredit pada Bank 

persero Nasional di Indonesia. SedangkanFitri, L., (2017) ,menunjukkan hasil Giro Wajib 

Minimum (GWM) tidak signifikan. Mempengaruhi pinjaman di Bank Central Asia di 

Indonesia.  

 Bank menerima simpanan uang darimasyarakat atau Dana Pihak Ketiga selanjutnya disebut 

DPK dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. (Mudrajat Kuncoro & 

Suhardjono, 2012). Dendawijaya (2009) mengatakan bahwa dana-dana yang dihimpun dari 

masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa 

mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).Bank akan menerima dana 

dari masyarakat atau dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat (Taswan, 2010). 

 Adanya kenaikan jumlah simpanan dana yang ada pada bank, itu membuktikan adanya 

pertumbuhan DPK yang akan mempengaruhi tingkat kecukupan bank dalam menyalurkan 

kembali dananya dalam bentuk kredit. Apabila jumlah DPK meningkat, maka dana yang bisa 

diolah Perbankan akan semakin banyak sehingga dapat memperoleh keuntungan yang banyak 

pula,pendapatan bunga yang tinggi digunakan Bank untuk memperbanyak penyaluran kredit 

agar keuntungan yang diperoleh tinggi. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukanoleh 

Pratama (2010), Nugraheni dan Meiranto. (2013), Murdiyanto (2012), Sari (2013), Astuti 

(2013),Ismaulandy (2014) dan Agustina (2014) bahwa Dana PihakKetiga (DPK) berpengaruh 

positif signifikan terhadap penyalurankredit. 

 Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu yang disajikan di atas, maka pertanyaan 

penelitian ini: Bagaimanakah pengaruh GWM dan DPK terhadap jumlah kredit yang disalurkan 

sector perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2012 – 2019? 

Laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Setelah pengantar Bagian 1, kami 

meninjau literatur yang relevan terkait denganGWM, DPK dan Kredit di Bagian 2 dan 

mengusulkan model yang menggambarkan kerangka konseptual, GWM dan DPK sebagai 

anteseden dan juga konsekuensi JumlahKredit yang Disalurkan Bank. Setelah diskusi, kami 

mengusulkan sejumlah hipotesis penelitian. Di Bagian 3, kami membahas metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. Di Bagian 4, kami menyajikan hasil dan temuan dari 

penelitian kami. Pada bagian terakhir kami membahas kontribusi teoritis, implikasi manajerial 

dari model empiris dan memberikan saran untukpenelitian selanjutnya. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. PenyaluranKredit 

Kredit berasal dari Bahasa Yunani ''Credere'' yang berarti kepercayaan, atau berasal dari Bahasa 

Latin ''creditum'' yang berarti kepercayaan akan kebenaran (Kashmir, 2012).Sebagai kata benda  

“credible” yang berarti dapat dipercaya. Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang 



yang  memungkinkan ia bias memperoleh  uang,  barang-barang atau tenaga kerja dengan jalan 

menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang. 

Pengertian ini kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-

UndangNomor 7 Tahun 1992 yang mengalami perubahan menjadi Undang-UndangNomor 10 

Tahun 1998 Pasal 1 ayat 11.  

Menurut Undang-Undang yang tertera dalam pasal 1 ayat 11 UU No.10/1998 tentang 

perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibakan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. 

Kredit menurut Kasmir (2012) dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan 

uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil, kemudian adanya 

kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan perjanjian 

yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing, 

termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah 

sanksi apabila sidebitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. 

 

Pertimbangan utama pemberian kredit 

Pertimbanganutamapemberiankreditadalah : 

a) Itikat baik (willingness to pay) 

b) Kemampuan membayar (ability to pay) 

 

Investigasi kredit yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat serta objektif 

sebanyak banyaknya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan serta 

kesediaan calon debitur untuk melunasi kredit. 

 

Prinsip pemberian kredit 

Untukmemaksimalkankeberhasilansuatukredit, makadigunakanlahprinsip 5C, yaitu : 

a) Character (karakter) 

b) Capacity (kapasitas) 

c) Capital (modal) 

d) Collateral (jaminan) 

e) Condition (kondisi) 

 

Selainprinsip 5C, prinsip 7P dan 3R juga dapat diaplikasikan dalam pengambilan 

keputusan penyaluran kredit. Prinsip 7P tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Personality (kepribadian) 

b. Purpose (tujuan) 

c. Prospect (prospek) 

d. Payment (pembayaran) 

e. Profitability (tingkatkeuntungan) 

f. Protection (perlindungan) 

g. Party (golongan) 

 

Sementaraitu, prinsip 3R adalah sebagai berikut :Return (tingkat pengembalian); 

Repayment (kemampuan membayarkembali) dan Risk (risiko) 

 

PenggolonganKredit 
Kasmir (2014:107) menyebutkan bahwa untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu 

kredit perlu diberikan ukuran- ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas 

kredit menurut ketentuan sebagai berikut. 

 

1) Lancar (pass)  

Kredit digolongkan sebagai lancar jika memenuhi kriteria: 

a).  Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu 



b).  Memiliki mutasi rekening yang aktif 

c).  Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (cash collateral) 

 

2) Dalam perhatian khusus (special mention)  

Kredit digolongkan sebagai Dalam Perhatian Khusus, jika 

Memenuhi kriteria: 

a).  Terdapat tunggakan pokok dan  bunga yang belum melampaui 90 hari. 

b).  Kadang-kadang terjadi cerukan 

c).  Mutasir ekening relative aktif 

d).  Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 

e).  Didukung oleh pinjaman baru. 

 

3) Kurang lancar (substandard) 

Kredit digolongkan sebagai kurang lancer jika memenuhi kriteria: 

a).  Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah 

 melampaui 90 hari 

b).  Sering terjadi cerukan 

c).  Frekwensi mutasi rekening relative rendah 

d).  Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari 

e).  Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi nasabah 

f).  Dokumentasi pinjaman yang lemah 

 

4) Diragukan (doubtful)  

Kredit digolongkan sebagai diragukan jika memenuhi kriteria: 

a).  Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari 

b).  Terdapat cerukan yang bersifat permanen 

c).  Terjadi wanprestasi yang lebih dari 180 hari 

d).  Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun 

pengikatan jaminan. 

 

5) Macet (loss)  

Kredit digolongkan sebagai macet jika memenuhi kriteria: 

a).  Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari 

b).  Kerugian operasional ditutup dengan jaminanbaru 

c).  Dari segi hokum kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. 

 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan indicator dalam pengukuran fungsi 

intermediasi perbankan di Indonesia. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula 

DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu 

menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Disisi lain LDR yang terlampau tinggi 

dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank (Pratama.2010:3). Bank dalam kaitannya 

dengan fungsi intermediasi dihadapkan dengan 2 tugas operasional, yaitu tugas untuk 

mengumpulkan dana dari masyarakat dan tugas mengalokasikan dana tersebut keberbagai 

instrument keuangan yang dapat memberikan keuntungan bagi bank. Penyaluran kredit 

merupakan salah satu aktivitas bank umum yang paling utama dalam menghasilkan 

keuntungan. 

 Rasio likuiditas yang paling umum digunakan dalam perbankan adalah Loan to 

Deposit Ratio (LDR) (Sudirman, 2013:185). LDR merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang 

diterima oleh bank (Masdupi dan Defri, 2012). BerdasarkanPeraturan Bank Indonesia No. 

15/7/PBI/2013 batasaman LDR pada bank berkisar antara 78% - 100%. Tinggi rendahnya 

tingkat LDR suatu bank akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut. Semakin besar 

jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kredit maka penghasilan bunga 

yang diperoleh akan meningkat, hal ini akan membuat profitabilitas bank juga meningkat 

dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif. Tetapi apabila 



bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana, hal ini membuat banyak dana yang 

menganggur dan menyebabkan tingkat profitabilitas bank menurun karena bank tidak efektif 

dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat. 

 Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio keuangan pada suatu bank. Rasio ini 

berhubungan dengan aspek likuiditas suatu bank. Apabila Loan to Deposit Ratio (LDR) yang 

dimiliki oleh suatu bank tinggi maka bisa dikatakan bank tersebut relative kurang  likuid. 

Begitu pula sebaliknya. 

 

PengukuranLoan to Deposit Ratio (LDR) dapatmenggunakanrumus: 

 

                                                         (1) 

 

 

2. Dana PihakKetiga 

 Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Dana Pihak 

Ketiga (DPK) atau yang biasa disebut dengan simpanan merupakan dana yang dipercayakan 

oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentukgiro, 

deposito, sertifikatdeposito, tabungan dan atau bentuklainnya yang dipersamakan dengan hal 

tersebut. 

Bank memperoleh dana tersebut dari 3 sumber yaitu : 

a) Dana pihakpertama yang berasal dari pemilik dan laba bank. 

b) Dana pihak kedua yang berasal dari pasar uang. 

c) Dana pihak ketiga yang berasal dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, 

deposito berjangka, sertifikat deposito dan setoran jaminan. 

  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan yang dimaksud dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentukgiro, 

deposito, sertifikatdeposito, tabungan, dan bentuk lainnya. 

  Pengetian dana pihak ketiga menurut Ismail (2010: 43) menyatakan bahwa : ''Dana 

pihak ketiga yang biasanya dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun 

oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, 

maupun badan usaha.'' 

  Menurut Martono (2010:24), menyatakan bahwa : ''Dana pihak ketiga yaitu 

menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari 

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

  Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal darimasyarakat, baik 

perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai 

instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat merupakan dana 

terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana 

dari pihak - pihak yang kelebihan dana dalammasyarakat (Cahyani, 2013). Berdasarkan 

ketentuan Bank Indonesia, suatu bank umum dapat menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentukgiro, deposito, dan tabungan. 

 Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang 

dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Giro 

adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 

bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Tabungan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. Dan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 



DPKdapatdirumuskansebagaiberikut : 

DPK:Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (dalam MilyarRp)    (2) 

 

3. Giro Wajib Minimum  

  Giro Wajib Minimum (GWM) adalah dana atau simpanan minimum yang harus 

dipelihara bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. 

Sebagai simpanan minimum yang sifatnya wajib, besaran persentase tertentu dari dana pihak 

ketiga yang dihimpun oleh bank umum. 

  GWM merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

dan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh bank umum yang beroperasi di Indonesia. 

Peraturan tentang kebijakan ini telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan yang 

terbaru tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro 

Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, 

Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. 

  Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan salah satu instrument tidak langsung yang 

digunakan oleh bank sentral dalam mengendalikan kebijakan moneter. GWM merupakan 

jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Menurut Bank Indonesia 

(2013), GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.  

 GWM terbagi menjadi 2 yaitu sebagaiberikut : 

1)  Giro Wajib Minimum dalam Rupiah, terdiridari: 

a)  Giro Wajib Minimum Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank 

dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh 

Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. GWM primer dalam rupiah sebesar 

8% dari DPK dalam rupiah.  

b) Giro Wajib Minimum Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh 

bank berupa Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Surat 

Berharga negara / Excess Reserve, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 

persentase tertentu dari DPK. GWM sekunder sebesar 4% dari DPK dalam rupiah.  

 

2)  Giro Wajib Minimum dalam Valuta Asing 

 Giro wajib minimum dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta 

asing. Rata-rata harian total DPK dalam valuta asing adalah pada seluruh kantor bank di 

Indonesia. DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak 

ketiga termasuk bank di Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang 

terdiri dari giro, tabungan simpananberjangka / deposito, dan kewajiban-kewajiban 

lainnya. 

 

 Pada prinsipnya saldo minimal berupa GWM merupakan instrument moneter untuk 

mengatur jumlah uang beredar di masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap 

indeks inflasi. Berkenaan dengan kebijakan penempatan saldo minimal pada bank sentral ini, 

terdapat tiga jenis kebijakan GWM. 

a). GWM primer 

 GWM primer merupakan simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh 

bank pada rekening giro di bank sentral yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap 

dana pihak ketiga. 

 Kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank 

apabila diturunkan. Adapun besaran GWM primer dalam rupiah ditetapkan oleh bank 

sentral sebesar 6,5% dari dana pihak ketiga. 



b). GWM sekunder 

 GWM sekunder dapat dipahami sebagai cadangan minimum dalam rupiah yang wajib 

dipelihara oleh bank umum dalam bentuk surat berharga, seperti Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, dan Surat Berharga Negara. Untukbesaran GWM 

sekunderdalam rupiah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 4% dari dana pihakketiga. 

c). GWM berdasarkan rasio kredit 

 Jenis kebijakan GWM berdasarkan rasio kredit ini merupakansimpanan minimum dalam 

rupiah yang dipelihara oleh bank dalam rekening giro di bank sentral yang besarannya 

ditetapkan berdasarkan selisihantara realisasi Loan to Funding Ratio (LFR) bank dengan 

LFR target yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Besaran saldo minimal 

berdasarkan rasio kredit dalam rupiah yang ditetapkan bank sentral sebesar 78 hingga 

92%. 

 Pemberlakuan kebijakan penempatan saldo giro wajib minimum pada bank sentral tentu 

bukan tanpa alasan. Sebaliknya justru ada alas an kuat yang mendasari kebijakan yang wajib 

dilaksanakan oleh bank-bank umum tersebut. Berikut ini adalah alas an kebijakan giro wajib 

minimum : 

a. Menekan fluktuasi suku bunga pasar uang 

 Bank umum diwajibkan untuk menyimpan saldo minimal di bank sentral dengan tujuan 

untuk mempengaruhi tingkat suku bunga. Saldo minimal yang ditempatkan pada bank 

sentral sempat mengalami fluktuasi. Pada krisis 2008 sempat dipangkas menjadi 5% 

untuk melonggarkan likuiditas yang makin ketat. Selanjutnya pada 2010 dinaikkan 

menjadi 8%. Perubahan besaran saldo minimal ini mengakibatkan kenaikan suku bunga 

kredit. Hal ini akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan kredit karena suku bunga 

yang naik dapat menyebabkan turunnya jumlah debitur yang mengajukan pinjaman ke 

bank. Karena itu, dalam peraturan terbaru yang diberlakukan pada 2018, besaran saldo 

minimal yang ditempatkan di bank sentral diturunkan menjadi 6,5% 

b. Memperlancar penyaluran kredit 

 Kebijakan penempatan saldo minimal yang diberikan oleh bank sentral ke bank umum 

diberlakukan untuk mempengaruhi cadangan likuiditas bank sekaligus memperdalam 

sector keuangan. Tentu penerapannya disesuaikan dengan kondisi perekonomian, dimana 

saldo minimal dapat dinaikkan untuk mengurangi kapasitas kredit bank. Sebaliknya, saldo 

minimal juga dapat diturunkan untuk menambah kapasitas kredit bank. Artinya, 

penempatan saldo minimal pada bank sentral bertujuan untuk memperlancar penyaluran 

kredit bank kepada masyarakat. 

 Penyaluran kredit bank harus tetap berada dalam rentang yang ditentukan agar dapat 

memacu pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, penyaluran kredit tetap harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko kredit macet. 

c. Menjaga likuiditas bank guna menghindari dampak sistemik dalam system perbankan 

 Sistem perbankan dapat dikatakan satu kesatuan di mana masing-masing bank umum 

saling terhubung dengan bank sentral sebagai pengawas kegiatan perbankan. Jika terdapat 

satu bank yang mengalami masalah terkait likuiditasnya, maka bias saja memicu dampak 

sistemik sehingga seluruh perbankan ikut terkena imbasnya. Berkenaan dengan hal 

tersebut, penempatan saldo minimal pada bank sentral menjadi kewajiban bagi bank 

umum agar mampu menghindari dampak sistemik dalam system perbankan tersebut dan 

diharapkan agar dapat menyerap ekses likuiditas perekonomian negara sehingga 

kestabilan harga dan nilai tukar rupiah tetap terjaga. 

d. Mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat 

 Semakin banyak jumlah uang beredar di masyarakat maka akan semakin tidak baik 

terhadap stabilitas moneter. Karena hal ini dapat memicu inflasi. Dengan aturan GWM 



ini, maka bank sentral dapat menghindari risiko inflasi. 

 

GWM dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 (3) 

 

4. Hubungan GWM dengan Jumlah Kredit Yang disalurkan Bank. 

Giro WajibMinimum (GWM) merupakan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank 

Indonesia namun dalam pelaksanaannya tidak sesering dengan kebijakan moneter yang 

lainnya.Perbankan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan GWM.Bank Indonesia 

menetapkan kebijakan ini dengan cara menentukan persentase tertentu dari total Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh perbankan untuk disisihkan sebagian dananya pada 

Bank Indonesia sebagai cadangan GWM. 

Meningkatnya GWM akan menyebabkan bertambahnya suku bunga pinjaman karena cost 

of loanable fund yang meningkat. Strategi ini biasanya disebut dengan strategi kontraksi 

moneter.Kenaikan rasio GWM merupakan salah satu kebijakan moneter yang bersifat 

kontraksi, dimana jikar asio GWM dinaikkan maka jumlah uang beredar akan berkurang. 

Disisi lain, jika rasio GWM dinaikkan, maka likuiditas bank akan berkurang sehingga 

kemampuan bank untuk memberikan kredit akanberkurang. 

Hasil penelitian Ismaulandy , W., (2014). GWM berpengaruh negative dan tidak signifikan 

terhadap Kredit investasi Bank Badan Usaha Milik Negara.Fitri, L., (2017). Giro Wajib 

Minimum (GWM) tidak signifikan mempengaruhi pinjaman di Bank Central Asia di 

Indonesia. Pramestika, Mila (2020).GWM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyaluran kredit. Dengan demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis: 

 

H1:  Giro Wajib Minimum berpengaruh negative terhadap Jumlah Kredit yang 

disalurkan Bank. 

 

 

 

5. Hubungan DPK dengan Jumlah Kredit Yang disalurkan Bank. 

DPK merupakan sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam 

bentuk simpanan, giro, tabungan dan deposito. Bank sebagai suatu badan usaha tetap 

berorientasi untuk meningkatkan laba melalui setiap kegiatan operasional, termasuk dalam 

fungsinyas ebagai financial intermediary, yaitu menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. 

Penyaluran kredit merupakan fungsi utama dari bank dan merupakan sumber pendapatan 

yang utama pada umumnya. Berdasarkan UUNo. 10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa 

besarnya penyaluran kredit bergantung kepada besarnya jumlah dana pihak ketiga yang 

dapat dihimpun oleh bank. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber 

dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bias mencapai 80% - 90% dari eluruh 

dana yang dikelola oleh bank). 

Apabila jumlah DPK meningkat, maka dana yang bias diolah Perbankanakan semakin 

banyak sehingga dapat memperoleh keuntungan yang banyak pula,pendapatanbunga yang 

tinggi digunakan Bank untuk memperbanyakpenyaluran kredit agar keuntungan yang 

diperoleh tinggi. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010), 

Ngraheni dkk. (2013), Murdiyanto (2012), Sari (2013), Astuti (2013),Ismaulandy (2014) 

dan Agustina (2014) bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan 

terhadap penyaluran kredit.Dengan demikian dalam penelitian ini diajukan hipotesis: 



H2:  Dana Pihak Ketiga berpengaruh positive terhadap Jumlah Kredit yang 

disalurkan Bank. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Konseptual 

 

Keterangan: 

GWM : Giro wajib Minimum 

DPK : Dana pihak Ketiga 

JKD : Jumlah Kredit yang Disalurkan Bank 

 

 

 

III. METODOLOGI  PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif 

kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh 

antara dua variable atau lebih yaitu Giro Wajib Minimum (GWM) dan Dana Pihak 

Ketiga (DPK) terhadap JumlahKredit yang disalurkan perusahaan sector perbankan 

yang terdaftar pada BEI Jakarta. 

 Populasi dari penelitian ini adalah bank-bank yang yang terdaftar di BEI dan dengan 

periode waktu 6 tahun yaitu tahun 2012 sampai dengan 2019, berjumlah 17 perusahaan 

bank. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini purposive 

sampling dengan kriteria Bank yang terdaftar sebagai bank BUKU 4 dari tahun 2012-

2019; menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah; memiliki data lengkap 

mengenai variabel yang akan diteliti;memiliki modal inti di atas Rp 30 Triliun. Dengan 

criteria tersebut terpilih empat bank, yaitu BBCA, BBNI, BBRI dan BMRI. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, bersifat 

kuantitatif dan berdasarkan waktu pengumpulannya merupakan data panel yaitu 

gabungan data cross section dan data time series. Jumlah data observasi dari empat 

bank dengan periode delapan tahun, sebesar 32 data. 

 

2. Analisis data 

 Analisis data yang dilakukan: Statistikdeskriptif, analisis regresi data panel, uji 

kesesuaian model (model fit), uji asumsi klasik regresi data panel dan pengujian 

hipotesis menggunakan uji t dan uji F. 

 

 

IV. ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN 

 

1. Statistik Deskriptif 

 

Tabel 1: Statistik deskriptif 

GWM 

DPK 

JKD 



 

 DPK GWM LDR 

 Mean  573.3595  7.125000  84.31872 

 Maximum  996.3780  8.000000  97.04579 

 Minimum  257.6610  6.000000  68.26323 

 Std. Dev.  179.2790  0.793116  6.276101 

    

 Observations 32 32 32 

Sumber: data diolah 

 

Tabel 1 menunjukkan dari32 data DPK mempunyai nilai mean sebesar Rp.573,3595 

milyar, nilai maksimum sebesar Rp.996,3780 Milyar dan minimum sebesar 

Rp.257,6610 milyar, besarnya standard deviasi Rp.179,2790 milyar.  

Kemudian dari32 data GWM mempunyai nilai mean sebesar7,125%, nilai maksimum 

sebesar 8,0% dan minimum sebesar 6,0%, besarnya standard deviasi 0,793116%. 

Dari 32 data LDR mempunyai nilai mean sebesar 84,31872%, nilai maksimum sebesar 

97,04579% dan minimum sebesar 68,26323%, besarnya standard deviasi 6,276101%. 

 

2. Analisis regresi data Panel: 

Dari analisis regresi panel disajikan 3 model regresi yaitu Common Effect Model 

(CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Kemudian 

dilakukan uji kesesuaian model dengan Uji Chow untuk menguji model CEM dan 

FEM, diperoleh hasil model FEM lebih sesuai dengan data dibandingkan model CEM. 

Uji LM untuk menguji model CEM dan REM, diperoleh hasil model REM lebih sesuai 

dengan data dibandingkan dengan CEM, maka dilanjutkan uji Hausman untuk menguji 

model REM dan FEM, diperoleh hasil model REM lebih sesuai dengan data 

dibandingkan dengan FEM. 

 

Tabel 2: Model CEM:  

 
Dependent Variable: LDR   
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/07/20   Time: 20:43  
Sample: 2012 2019   
Periods included: 8   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 32  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 104.8514 16.14472 6.494470 0.0000 
GWM -3.021820 1.787699 -1.690341 0.1017 
DPK 0.001740 0.007909 0.220048 0.8274 
     
     R-squared 0.173526     Mean dependent var 84.31872 
Adjusted R-squared 0.116527     S.D. dependent var 6.276100 
S.E. of regression 5.899109     Akaike info criterion 6.476540 
Sum squared resid 1009.185     Schwarz criterion 6.613952 
Log likelihood -100.6246     Hannan-Quinn criter. 6.522088 
F-statistic 3.044405     Durbin-Watson stat 0.639509 
Prob(F-statistic) 0.063070    
     
     

Sumber: data diolah 

 

Tabel 3: Model FEM: 

 
Dependent Variable: LDR   
Method: Panel EGLS (Cross-section weights) 
Date: 12/07/20   Time: 20:44  
Sample: 2012 2019   
Periods included: 8   



Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 32  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 105.0318 20.69228 5.075893 0.0000 
GWM -2.973710 2.006360 -1.482141 0.1503 
DPK 0.000828 0.011916 0.069470 0.9451 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.688487     Mean dependent var 85.69320 
Adjusted R-squared 0.628581     S.D. dependent var 9.370368 
S.E. of regression 3.869386     Sum squared resid 389.2759 
F-statistic 11.49274     Durbin-Watson stat 1.638008 
Prob(F-statistic) 0.000006    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.680037     Mean dependent var 84.31872 
Sum squared resid 390.6979     Durbin-Watson stat 1.640120 
     
     

Sumber: data diolah 

 

Tabel 4: Model REM: 

 
Dependent Variable: LDR   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 12/07/20   Time: 20:45  
Sample: 2012 2019   
Periods included: 8   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 32  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 106.7157 19.42569 5.493534 0.0000 
GWM -3.192200 1.874594 -1.702876 0.0993 
DPK 0.000606 0.011030 0.054946 0.9566 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 6.066941 0.7105 
Idiosyncratic random 3.872982 0.2895 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.333565     Mean dependent var 18.56375 
Adjusted R-squared 0.287604     S.D. dependent var 4.509147 
S.E. of regression 3.805879     Sum squared resid 420.0568 
F-statistic 7.257570     Durbin-Watson stat 1.544587 
Prob(F-statistic) 0.002783    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.172939     Mean dependent var 84.31872 
Sum squared resid 1009.901     Durbin-Watson stat 0.642453 
     
     

  Sumber: data diolah 

 

 

3. Uji Asumsi klasik Regresi data panel: 

Karena dari analisis 3 model regresi data panel yang terpilih model REM, maka asumsi 



tidak terjadi heteroskedastisitas terpenuhi, sedangkan dari uji multikolinearitas dengan 

menganalisis korelasi antar variable independent DPK dan GWM diperoleh hasil 

koefisien korelasi sebesar – 0,6645 < 0.80, maka asumsi tidak terjadi multikolinearitas 

terpenuhi. 

 

4. Analisis regresi model REM: 

 

BerdasarkanTabel 4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 

LDRit = 106,7157 – 3,1922 GWMit + 0.000606 DPKit + eit.                        (4) 

 

Interpretasi persamaan regresi: 

a) Konstanta sebesar 106,7157 menunjukkan besarnya nilai LDR jika nilai GWM dan 

DPK konstan atau nol. 

b) Koefisien regresi GWM sebesar – 3,1922 menunjukkan besarnya pengaruh GWM 

secara parsial terhadap LDR negative. Artinya, jika nilai GWM ditingkatkan 1%, 

maka nilai LDR akan turun sebesar 3,1922%. 

c) Koefisien regresi DPK sebesar 0.000606 menunjukkan besarnya pengaruh DPK 

secara parsial terhadap LDR positive, artinya, jika nilai DPK naik sebesar 1 milyar 

Rp, maka nilai LDR akan naik sebesar 0,0000606%. 

 

5. PengujianHipotesis 

Berdasarkan table 4 di atas yang menunjukkan pengaruh GWM secara parsial terhadap 

LDR negative dengan nilai t statistic sebesar |-1.702876| < t-tabel=2.04 dan probabilitas 

signifikansi sebesar 0.0993 > 0.05 maka pengaruh GWM terhadap LDR negative dan 

tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis H1 tidak didukung atau tidak terbukti. 

Kemudian pengaruh DPK secara parsial terhadap LDR positive,dengan nilai t statistic 

sebesar 0.054946<t-tabel=2.04 dan probabilitas signifikansi sebesar 0.9566> 0.05 maka 

pengaruh DPK terhadap LDR positive dan tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis 

H2 tidak didukung atau tidak terbukti. 

 

V. BIAYA DAN JADUAL PENELITIAN 

 

1. BIAYA DAN JADUAL PENELITIAN 

Anggaran Biaya 

No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 

1 Upah survey 500.000 

2 Bahan habis pakai dan peralatan 1.000.000 

3 Perjalanan 750.000 

4 Publikasi, laporan, administrasi lainnya 750.000 

  Jumlah 3.000.000 

 

Jadwal Penelitian 

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun dalam bar cart berikut, 

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

I II III IV V 

1 Studi kepustakaan           

2 Persiapan Penelitian           



 
Survey Awal           

 
Penyusunan rencana penelitian           

 
Penelitian pendahuluan           

 
Penyusunan instrument           

3 Penelitian Lapangan           

 
Pengumpulan Data (observasi)           

 
Pengumpulan data (kuesioner)           

  
Pengumpulan data 

(wawancara) 
          

4 Analisis Data           

5 Penulisan laporan awal           

6 Presentasi           

7 Penulisan Laporan akhir           

 

 

VI. PENUTUP 

 

 Berdasarkan hasil estimasi GWM terhadap tingkat penyaluran kredit. Didapatkan 

hasil bahwa GWM memiliki pengaruh negative terhadap tingkat penyaluran kredit. Di saat 

ada kenaikan GWM sebanyak 1% akan menurunkan penyaluran jumlah kredit 

sebesar3,1922%. Jika Bank Indonesia merubah ketentuan GWM hal tersebut akan 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah likuiditas bank tersebut. Jika likuiditas bank 

tersebut berkurang, maka kemampuan bank untuk menyalurkan kredit pun akan berkurang. 

Bank pun akan meningkatkan suku bunga deposito untuk meningkatkan dana pihak ketiga. 

Karena kredit mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka perubahan kredit akibat 

perubahan GWM diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga 

penurunan tersebut tidak berpengaruh banyak dikarenakan besarnya modal dan DPK. 

 Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyalurankredit. Hal ini dikarenakan jumlah giro wajib minimum yang telah ditentukan 

oleh Bank Indonesia sangatrendahyaitusebesar6,5% dari DPK yang sesuai dengan 

peraturan BI. Sehingga dampaknya pada penyaluran kredit tidak terlalu mempengaruhi 

besarnya penyaluran kredit yang disalurkan oleh bank. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Fitri, L., (2017) dan Pradhana,A.W., (2016) yang menyatakan pengaruh GWM 

terhadap jumlah penyaluran kredit negative dan tidak signifikan. 

  Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan 

DPK selama periode penelitian mempengaruhi penyaluran kredit secara tidak signifikan. 

Semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan, akan mendorong peningkatan 

jumlah kredit yang disalurkan, demikian pula sebaliknya.Artinya tidak semua bank pada 

periode yang sama naiknya nilai DPK akan menaikkan nilai penyaluran kredit (LDR) 

secara signifikan. 

 Penyaluran kredit menjadi prioritas utama bank dalam pengalokasian dananya. Hal 

ini dikarenakan sumber dana bank berasal dari masyarakat sehingga bank harus 

menyalurkan kembali DPK yang berhasil dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit. Hal ini sejalan dengan fungsi bank sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary). Disamping itu pemberian kredit merupakan aktivitas yang paling utama bagi 

Bank Umum selaku business entity untuk menghasilkan keuntungan. Pengalaman dan 

kemampuan perkreditan yang dimiliki juga turut mendukung keberanian Bank Umum 

dalam menyalurkan kredit. DPK merupakan variabel yang memilikipengaruh paling besar 

terhadap penyaluran kredit perbankan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi 

perantara keuangan (financial intermediary), Hasil penelitian ini memperkuat hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismaulandy , W., (2014); Nurmala., (2019); 



Fitri, L., (2017); Dharma, R., (2015); Pramestika, Mila (2020); Murdiyanto, Agus, (2012), 

yang menyatakan DPK berpengaruh positif terhadap Jumlah kredit yang disalurkan bank. 

 

REKOMENDASI 

 Implikasi teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Dana PihakKetiga (DPK), Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan 

faktor - faktor yang mempengaruhi manajemen Bank Umum dalam penyaluran kredit. 

Semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula jumlah 

kredit yang disalurkan. 

 Giro Wajib Minimum terbukti menjadi satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

penyaluran kredit. Artinya kebijakan GWM yang diterapkan oleh Bank Sentral sudah 

cukup tepat guna menganggulangi masalah jumlah peredaran uang dimasyarakat yang 

memicu ekspektasi negative terhadap tingkat penyaluran kredit di Indonesia yaitu 

peningkatan yang terjadi pada GWM sehingga memberatkan perbankan dalammenyalurkan 

kredit. 

 Namun, tambahan kebijakan tersebut untuk mendorong penyerapan dan cadangan 

likuiditas.dengan demikian kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan 

perbankan serta melindungi likuiditas perbankan,memberikan cadangan dana ketika 

perbankan mengalami permasalahan dalam keuangan. Bagi Bank Umum,manajemen yang 

baik serta didukung dengan kemampuan yang handal sangat diperlukan ketika pengetatan 

GWM.dan penambahan dana dan pengelolaan dari sisi liabilitas juga perlu di tingkatkan 

ketika pengetatan GWM terjadi.Hal ini dibutuhkan karena kebijakan GWM yang ada tidak 

hanya mensyaratkan untuk mencadangkan dana di Bank Indonesia berdasarkan dana yang 

dihimpun tetapi juga berdasarkan level LDR yangditempuh. 

  Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan faktor yang mendukung penyaluran kredit 

perbankan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun maka semakin besar pula jumlah 

kredit yang disalurkan. Oleh karena itu Bank Umum harus melakukan penghimpunan DPK 

secara optimal. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui program reward yang menarik, 

sales people dan service people yang qualified, suku bunga simpanan yang menarik, dan 

jaringan layanan yang luas dan mudah diakses, guna menarik minat masyarakat untuk 

menyimpan dananya. Disisi lain ketatnya persaingan dalam rangka penghimpunan dana 

(baik dengan sesama bank maupun dengan lembaga keuangan bukan bank) dan tuntutan 

sebagai business entity untuk meningkatkan perolehan laba, mendorong Bank Umum untuk 

mempergunakan DPK yang berhasil dihimpun dengan optimal.  

 Untuk penelitian mendatang dapat dikembangkan penelitian dengan periode 

penelitian yang lebih panjang. Dengan demikian mampu memberikan gambaran kondisi 

penyaluran kredit Bank Umum secara lebih luas. Bagi penelitian kedepannya diharapkan 

dapat memasukkan atau memodifikasi variable independen pada model regresi di penelitian 

ini dalam upaya untuk melihat variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh 

terhadap tingkat penyaluran kredit. Diharapkan untuk menambah jumlah periode yang 

digunakan sehingga mendapatkan hasil yang lebih sempurna.Selain itu, penggunaan 

metode analisis jalur Newey-west dapat menghasilkan hasil analisis yang lebih baik dan 

untuk melihat suatu kontribusi yang di sebabkan oleh kenaikan GWM bias ditambahkan 

dengan metode path analysis. 
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LAMPIRAN: 

 

Model Regresi CEM: 

 
Dependent Variable: LDR   
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/07/20   Time: 20:43  
Sample: 2012 2019   
Periods included: 8   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 32  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 104.8514 16.14472 6.494470 0.0000 
GWM -3.021820 1.787699 -1.690341 0.1017 
DPK 0.001740 0.007909 0.220048 0.8274 
     
     R-squared 0.173526     Mean dependent var 84.31872 
Adjusted R-squared 0.116527     S.D. dependent var 6.276100 
S.E. of regression 5.899109     Akaike info criterion 6.476540 
Sum squared resid 1009.185     Schwarz criterion 6.613952 
Log likelihood -100.6246     Hannan-Quinn criter. 6.522088 
F-statistic 3.044405     Durbin-Watson stat 0.639509 
Prob(F-statistic) 0.063070    
     
     
 

Model regresi FEM: 

 
Dependent Variable: LDR   
Method: Panel EGLS (Cross-section weights) 
Date: 12/07/20   Time: 20:44  
Sample: 2012 2019   
Periods included: 8   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 32  
Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 105.0318 20.69228 5.075893 0.0000 



GWM -2.973710 2.006360 -1.482141 0.1503 
DPK 0.000828 0.011916 0.069470 0.9451 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.688487     Mean dependent var 85.69320 
Adjusted R-squared 0.628581     S.D. dependent var 9.370368 
S.E. of regression 3.869386     Sum squared resid 389.2759 
F-statistic 11.49274     Durbin-Watson stat 1.638008 
Prob(F-statistic) 0.000006    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.680037     Mean dependent var 84.31872 
Sum squared resid 390.6979     Durbin-Watson stat 1.640120 
     
     
 

 

 

Model regresi REM: 

 
Dependent Variable: LDR   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 12/07/20   Time: 20:45  
Sample: 2012 2019   
Periods included: 8   
Cross-sections included: 4   
Total panel (balanced) observations: 32  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 106.7157 19.42569 5.493534 0.0000 
GWM -3.192200 1.874594 -1.702876 0.0993 
DPK 0.000606 0.011030 0.054946 0.9566 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 6.066941 0.7105 
Idiosyncratic random 3.872982 0.2895 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.333565     Mean dependent var 18.56375 
Adjusted R-squared 0.287604     S.D. dependent var 4.509147 
S.E. of regression 3.805879     Sum squared resid 420.0568 
F-statistic 7.257570     Durbin-Watson stat 1.544587 
Prob(F-statistic) 0.002783    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.172939     Mean dependent var 84.31872 
Sum squared resid 1009.901     Durbin-Watson stat 0.642453 
     
     
 

 

Uji CHOW: 

 
Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: CHOW   
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 14.768898 (3,26) 0.0000 



     

 

 

Uji LM: 

 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 
        (all others) alternatives 
    
     Test Hypothesis 
 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  34.88541  0.248728  35.13414 
 (0.0000) (0.6180) (0.0000) 
    
    
 

Uji Hausman 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: HAUSMAN   
Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.000000 2 1.0000 
     

 

 

Korelasiantar variable Independen: 

 

 DPK GWM 

DPK 1 -0.66452599 

GWM -0.66452599 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


