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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Dunia perbankan saat ini memasuki persaingan yang sangat kompetitif, hal 

ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi baik domestik maupun berskala 

internasioal, sehingga bank yang tidak mampu mengikuti persaingan tidak akan 

bertahan. Perkembangan perbankan yang semakin dinamis ini mendorong otoritas 

moneter untuk membuat Arsitektur Perbankan Indonesia (API). 

 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar 

sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, 

bentuk,  dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh 

tahun ke depan, tujuannya ialah untuk mencapai suatu sistem perbankan yang 

sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam 

rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, maka dengan hal 

ini diharapkan bank lokal dapat bersaing pada pasar internasonal. 

 Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan 

menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. Beberapa tahun terakhir ini industri perbankan banyak 

mengalami perubahan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang 

mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, maupun bunga yang mereka 

berikan untuk simpanan. 

 Industri perbankan memiliki peran penting dalam perkembangan suatu 

negara, mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat. 

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank dapat berupa berbagai jenis produk 

atau jasa yang ditawarkan, baik itu tabungan, giro, deposito, dan sebagainya, 

sedangkan peranannya dalam menyalurkan dana kepada masyarakat bisa dalam 

berbagai jenis kredit, baik kredit konsumtif maupun kredit produktif. 
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 Kategorisasi kredit menyebabkan kredit memiliki beberapa jenis dengan 

kegunaaan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan masyarakat 

bisa memutuskan kredit mana yang akan diambil sesuai dengan yang diperlukan 

pada bentuk kebutuhan yang akan digunakan.  Pertama ialah kredit konsumtif, 

yaitu kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi 

kebutuhan pribadinya, kemudian kredit perdagangan, yaitu kredit yang dananya 

digunakan untuk keperluan perdagangan dan kredit produktif ialah kredit yang 

diajukan untuk dunia usaha atau untuk mereka yang memiliki bisnis dan 

membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis. Kredit produktif ini 

dibagi menjadi dua, yang pertama ialah kredit investasi, yaitu kredit yang 

tujuannya digunakan untuk barang-barang modal (capital goods), kemudian yang 

kedua ialah kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk membeli bahan 

baku (material) atau kebutuhan suku cadang (Yovi Lavianti Hadi dan Irham 

Fahmi, 2010). Perbankan akan sangat membantu perekonomian tumbuh di sutu 

negara, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Hadi dan Fahmi (2010:38) bahwa :  

“Perbankan dari sudut pandang pemerintah merupakan agent of 

development, artinya posisi perbankan sebagai lembaga perantara 

memungkinkan bank untuk membagi alokasi financial yang dimiliki sesuai 

dengan pihak-pihak yang memang membutuhkan. Sehingga suatu 

perbankan diharapkan dapat menyalurkan kepada kelompok yang layak 

dan mampu memanfaatkan dana tersebut pada sektor yang produktif.” 

 

 Bank menurut jenisnya terdapat dua macam, yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, 

memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau 

menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah 

nasabahnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 



3 
 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; menerima 

pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan 

atau antar pihak ketiga; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga; melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak; melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;  sedangkan bank 

perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-undang No. 10 tahun 

1998). 

 Perkembangan Bank Umum di Indonesia cukup menarik hal ini dapat 

dilihat dalam Statistik Perbankan Indonesia (2014), Bank Umum  disini mencakup 

Bank Persero, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa, BPD, Bank Campuran dan 

Bank Asing. Perkembangan bank umum di Indonesia dari sisi aset tersaji pada 

tabel 1.1 

Tabel 1.1 Perkembangan Bank Umum di Indonesia tahun 2007-2014 

 

 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) www.ojk.go.id (2014) 

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan 2014 

jumlah Bank Umum cenderung menurun tetapi hal ini diimbangi oleh jumlah 

kantor Bank Umum yang terus meningkat setiap tahun, peningkatan ini terjadi 

karena semakin berkembangnya pelayanan operasional Bank Umum, beberapa 

Bank Umum yang melakukan pembangunan sampai ke pelosok daerah di 

antaranya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan lain-lain, hal ini dilakukan 

Tahun 

Jumlah 

Bank 

Umum 

Jumlah 
Kantor 

Bank 

Umum 

Jumlah Aset 
Bank Umum 

(Dalam 

MiliarRupiah) 

2007 130 9,680 1,986,501 

2008 124 10,868 2,310,557 

2009 121 12,837 2,534,106 

2010 122 13,837 3,008,853 

2011 120 14,797 3,652,832 

2012 120 16,625 4,262,587 

2013 120 18,558 4,954,467 

2014 119 19,948 5,615,150 

http://www.ojk.go.id/
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untuk membantu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Jumlah aset Bank 

Umum juga meningkat, peningkatan ini terjadi seiring dengan bertambahnya 

jumlah kantor pada Bank Umum, rata-rata peningkatan jumlah aset pada Bank 

Umum setiap tahunnya ialah 16%, hal ini menunjukkan perkembangan yang 

cukup baik bagi perbankan di Indonesia. 

 Penyaluran kredit Bank Umum terus berkembang setiap tahunnya,  dalam 

penyaluran kredit modal kerja, sektor perdagangan dan eceran memiliki jumlah 

paling besar setiap tahunnya, diikuti oleh sektor pertanian dan kehutanan. Berikut 

ialah perkembangan kredit Bank Umum periode 2007-2014, terjadi dalam Tabel 

1.2 dan gambar 1.1 

Tabel 1.2 Perkembangan Kredit Bank Umum di Indonesia tahun 2007-2014 

Tahun 
Kredit Bank 

Umum 

Pertumbuhan 

(%) 

2007 1,002,102 - 

2008 1,307,688 30.49 

2009 1,437,930 9.96 

2010 1,765,845 22.80 

2011 2,200,094 24.59 

2012 2,725,674 23.89 

2013 3,319,842 21.80 

2014 3,706,501 11.65 

Sumber:  Statistik Perbankan Indonesia, www.ojk.go.id (2014) 
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Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kredit Bank Umum di Indonesia Periode  

          2007-2014 

Sumber:  Statistik Perbankan Indonesia, www.ojk.go.id (data diolah: 2014) 

 Penyaluran kredit oleh Bank Umum di Indonesia pada gambar 1.1 

menunjukkan adanya peningkatan, hingga Desember 2014 jumlah kredit dari 

Bank Umum yang disalurkan ialah sebesar Rp. 3.706.501  Miliar dengan kredit 

modal kerja yang mendominasi, diantara kredit investasi dan kredit konsumsi, 

kredit modal kerja pada Desember 2014 tercatat sebesar Rp. 1.757.449 Miliar 

serta sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi yaitu sebesar Rp. 

716.733 Miliar, meskipun pertumbuhannya sempat menurun terkait dengan krisis 

energi dan keuangan tahun pada penghujung tahun 2008. 

 Krisis global tersebut terjadi pada triwulan ke tiga tahun 2008, atau 

menjelang penghujung tahun 2008 dan berlangsung sampai akhir Januari tahun 

2009, hal ini berkaitan dengan kebangkrutan Bank Investasi terbesar di Amerika 

Serikat Lehman Brothers yang diikuti oleh kesulitan keuangan yang semakin 

parah di sejumlah lembaga keuangan berskala besar di AS, Eropa, dan Jepang. 

Krisis keuangan dunia tersebut telah berimbas ke perekonomian Indonesia 

sebagaimana tercermin dari gejolak di pasar modal dan pasar uang, turunnya 

IHSG yang hampir 50%, bersamaan dengan jatuhnya nilai kapitalisasi pasardan 

penurunan tajam  volum perdangan saham. Bersamaan dengan itu, nilai tukar 

Rupiah ikut terkoreksi tajam hingga mencapai level Rp. 10,950/USD pada akhir 

Desember 2008. Kesulitan likuiditas keuangan global dan meningkatnya perilaku 

risk aversion dari pemodal asing memicu terjadinya realokasi ke aset yang lebih 

aman (flight to quality) juga berdampak pada menurunnya kinerja neraca transaksi 

modal dan finansial. Menyusul tertekannya kinerja ekspor secara signifikan, dunia 

usaha pun mulai terkena imbas dan gelombang pemutusan hubungan kerja mulai 

terjadi, khususnya di industri-industri berorientasi ekspor seperti industri kayu, 

tekstil, dan pengalengan ikan (Publikasi Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 

2009).  

 Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2010 dan 2011, yaitu dari 22,8% 

menjadi 24,59%, setelahnya yaitu tahun 2012-2014 kembali mengalami 
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penurunan. Penyaluran kredit di tahun 2014 tidak sesuai dengan yang diharapkan 

oleh pemerintah.  

 

 Dikutip dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman 

Hadad (2014): 

“Permintaan terhadap kredit perbankan tahun depan relatif tidak akan 

bergeser jauh dari angka kredit tahun ini. Pertumbuhan kredit industri 

perbankan Tanah Air pada 2015, masih akan tetap di bawah realisasi 

pertumbuhan kredit tahun 2013 yang di atas 20 persen. Namun, target 

pertumbuhan kredit industri perbankan tahun ini pada level 16 -18 persen 

tersebut sudah cukup tinggi.” 

 Tahun 2014 terjadi penurunan pertumbuhan kredit cukup besar yaitu dari 

21,80% pada tahun 2013 menjadi 11, 65%, penyaluran kredit ini tidak sesuai 

target pemerintah sebesar 16-18%, pada kenyataannya pertumbuhan kredit hanya 

sebesar 11,65%, cukup jauh dibandingkan pertumbuhan kredit di tahun 2013 yaitu 

sebesar 21,80%. Beberapa dari 10 bank papan atas di Indonesia ramai-ramai 

menurukan dan merevisi target perumbuhan kredit mereka karena merasa tidak 

akan tercapai pada tahun 2014. Hadad (2014) menyatakan “ekonomi melambat, 

mayoritas bank merevisi target pertumbuhan kredit tahun ini, perubahan ini masuk 

dalam revisi rencana bisnis bank (RBB) yang diajukan ke OJK.” Sejalan dengan 

hal tersebut sebagai Deputi Komisioner Perbankan OJK Irwan Lubis (2014) 

menyatakan: 

“Mayoritas bank menurunkan target kredit karena realisasi pertumbuhan 

kredit di semester I 2014 melambat, bank mengoreksi target kredit karena 

merasa tidak akan mencapai target. Tren perlambatan kredit sudah tampak 

di medio 2014. Per Juni 2014, kredit perbankan bernilai Rp 3.493,5 triliun, 

atau tumbuh 16,6% saja. Sebagai perbandingan, pada Juni 2013, kredit 

masih bisa naik 20% menjadi Rp 2.982,43 triliun, semua sektor kredit akan 

mengalami perlambatan kredit.” 

 

 Ekonom yang juga merupakan Presiden Direktur Bank BCA, Jahja 

Setiaatmadja (2013) menyatakan target penyaluran kredit tahun 2014 hanya 

sebesar 14-15%, target ini terdengar pesimistis menyusul pelemahan ekonomi 

tahun 2013, dengan inflasi 8%-9% dan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar 

yang belum juga stabil.  
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 Kondisi serupa dirasakan Bank Mandiri, yang juga akan memperlambat 

porsi penyaluran kredit tahun 2014. Bank berpelat merah itu mengukur suhu 

ekonomi akan melambat dengan range di kisaran 15%-19%. Penyaluran kredit 

akan ada di bawah 20%, perlambatan penyaluran kredit tersebut sebagai tanda 

bahwa perekonomian perlu tenang sejenak. Bank Mandiri tidak memasang target 

pertumbuhan penyaluran kredit ambisius seperti tahun 2013 sebesar 19%-20%. 

Perlambatan kredit terasa di kuartal IV tahun 2013. Bank Mandiri sudah melihat 

gejala sejak Maret, maka merevisi target kredit dari 20%-22%, menjadi 19%-20% 

(Budi Gunadi Sadikin, 2013). 

 Tolak ukur stabilitas moneter ialah laju inflasi yang rendah dan nilai tukar 

rupiah yang realistis, dimana tolak ukur tersebut berkaitan dengan kinerja 

perbankan yang sehat, dalam hal ini ialah penyaluran kredit (Aulia Pohan, 2008). 

Sesuai dengan pernyataan tersebut pelemahan ekonomi yang ditandai dengan 

indikator  inflasi yang cukup tinggi dan nilai tukar rupiah yang belum juga stabil 

sedikit banyak mempengaruhi penyaluran jumlah kredit pada bank umum di 

Indonesia. Inflasi merupakan kenaikan harga terus menerus sehingga 

mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Salah satu kebijakan dari Bank 

Indonesia ialah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan 

ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004  pasal 7 tentang Bank 

Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah 

kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi, 

untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan 

kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan 

moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar 

yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting 

dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank 

Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas 

nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level 

tertentu. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai 

oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Sasaran inflasi yang 

ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2013 – 2015, masing-masing sebesar 
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4,5%, 4,5%, dan 4%. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan 

bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke 

depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan 

stabil (Bank Indonesia, 2015). 

 Inflasi ialah suatu keadaan dimana harga meningkat secara terus menerus 

yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa. Peningkatan inflasi 

mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan karena inflasi yang meningkat 

diminimalisir oleh Bank Indonesia dengan menaikkan BI rate dan direspon oleh 

Bank Umum dengan menaikkan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi daripada 

suku bunga simpanan, sehingga jumlah kreditpun rendah (Pohan, 2008).  

 Inflasi dapat memberikan pengaruh yang searah maupun berlawanan arah 

dengan penyaluran kredit, tidak stabilnya inflasi akan menciptakan ketidakpastian 

bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, baik dalam hal konsumsi, 

investasi dan produksi. Inflasi yang tidak stabil dapat menyebabkan bank untuk 

mengurangi penyaluran kredit, hal ini berkaitan dengan risiko yang akan dihadapi 

bank yaitu risiko kemacetan pembayaran, tetapi di sisi lain hal ini membuka 

peluang bank untuk mendapatkan keuntungan. Inflasi akan menyebabkan 

kenaikan biaya operasional dari sebagian besar perusahaan karena naiknya ongkos 

produksi yang mengakibatkan perusahaan memerlukan lebih banyak modal untuk 

menutupi kenaikan biaya produksi tersebut, maka dari itu meskipun terjadi 

kenaikan inflasi bank memutuskan untuk tetapi menyalurkan kredit dengan sangat 

selektif untuk mengurasi risiko kemacetan (Dian Kurnianingrum, 2010).  

 Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Su’nan dan Kaluge (2007) 

secara teoritis variabel inflasi mempengaruhi jumlah kredit. Inflasi akan 

mempengaruhi tingkat suku bunga SBI, selanjutnya suku bunga SBI akan 

mempengaruhi kondisi internal bank. Ketika naiknya suku bunga SBI akan 

menyebabkan naiknya suku bunga deposito dan suku bunga tabungan. Kenaikan 

suku bunga deposito akan berpengaruh terhadap suku bunga kredit dan juga 

terhadap kredit yang disalurkan, begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuningsih Dondo (2013) menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kredit modal kerja pada Bank Umum. Hal ini 
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tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Kholisudin (2012) 

yang memperoleh hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit 

pada bank umum di Jawa Tengah tahun 2006-2010, permintaan kredit di Jawa 

Tengah pada tahun 2006-2010 lebih dipengaruhi oleh turunnya suku bunga kredit 

serta kondisi perekonomian. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga 

merupakan variabel makro yang perlu dipertimbangkan dalam melihat perubahan 

penayaluran kredit (Setiaatmadja, 2014), nilai tukar adalah harga dari suatu mata 

uang terhadap mata uang lain, menurut Yuliati dan Prasetyo (2005:23) kurs adalah 

harga mata uang suatu negara dalam unit komoditas (seperti emas dan perak) atau 

harga mata uang negara lain.  

 Nilai tukar ialah salah satu dinamika krisis di Indonesia, pergerakan nilai 

tukar akan berpengaruh pada kredit yang disalurkan karena terdepresiasinya nilai 

tukar akan diikuti oleh peningkatan biaya produksi khususnya produsen yang 

menggunakan bahan baku impor, kebutuhan modalpun semakin meningkat 

(Kuncoro dan Suhardjono, 2002). 

 Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dialakukan oleh Ditria, 

Vivian dan Widjaja (2008) variabel nilai tukar memiliki pengaruh signifikan pada 

kredit. Terutama untuk kredit modal kerja yang diikuti konsumsi mengalami 

dampak yang signifikan saat terjadi volatilitas kurs, hal ini mengindikasikan 

bahwa bahan baku produksi masih banyak bergantung pada komponen impor, 

sehingga produksi yang semakin bergantung kepada komponen impor akan 

mengalami dampak dari pergerakan kurs. Kedua hal ini dapat berhubungan karena 

bila saja kurs bergerak naik dan suatu produksi sangat bergantung pada bahan 

baku impor maka akan meningkatkan jumlah modal yang dibutuhkan, kebutuhan 

modal yang bertambah akan meningkatkan permintaan terhadap kredit sehingga 

kredit yang disalurkan pun akan meningkat. Barang yang membutuhkan bahan 

baku impor ataupun lokal juga memiliki pengaruh di saat nilai tukar rupiah 

bergerak, namun dengan adanya pilihan substitusi barang lokal dan impor 

membuat kredit konsumsi berada ditengah – tengah untuk signifikasi terhadap 

kurs. 
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 Perbedaan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Levina 

Halim (2013) secara parsial variabel nilai tukar tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kredit, baik kredit modal kerja maupun kredit investasi perbankan. Hal 

ini disebabkan karena Indonesia menerapkan kebijakan free floating exchange 

rate  tetapi  pada pelaksanaannya mengalami beberapa keterbatasan. Meskipun 

Indonesia menganut kebijakan  free floating exchange rate  tetapi Bank Indonesia 

sebagai otoritas moneter tidak membiarkan begitu saja  nilai tukar Rupiah 

bergerak terlalu fluktuatif, oleh karena itu penelitian ini berusaha menguji kembali 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberian kredit oleh bank. Faktor-

faktor yang diteliti adalah inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap penyaluran 

kredit, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar 

terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan masalah yang ditemukan yaitu terjadi penurunan 

pertumbuhan kredit yang sangat signifikan, sehingga mengakibatkan tidak 

tercapainya target pertumbuhan kredit yang sudah diuraikan dalam latar belakang, 

maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan inflasi, nilai tukar dan penyaluran kredit pada 

Bank Umum Periode 2007-2014. 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial inflasi dan nilai tukar terhadap  

penyaluran kredit pada Bank Umum Periode 2007-2014. 

3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan inflasi dan nilai tukar terhadap  

penyaluran kredit pada Bank Umum Periode 2007-2014. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan untuk penelitian mengenai pengaruh inflasi dan nilai 

tukar rupiah terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum di Indonesia. Untuk 

tujuan dilakukannya penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui dan menilai perkembangan inflasi, nilai tukar dan 

penyaluran kredit pada bank umum di Indonesia periode 2007-2014. 

2. Untuk mengetahui dan menilai pengaruh secara parsial inflasi dan nilai 

tukar terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia periode 

2007-2014. 

3. Untuk mengetahui dan menilai pengaruh secara simultan inflasi dan 

nilai tukar terhadap penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia periode 

2007-2014. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis terutama dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman dan pemahaman inflasi, 

nilai tukar dan penyaluran kredit pada bank umum baik secara teori 

maupun fakta dilapangan, sekaligus menjadi acuan atau referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai penyaluran kredit. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh Bank Umum di 

Indonesia. agar dapat mengambil kebijakan dalam menentukan penyaluran 

kredit untuk meningkatkan laba bersih, selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya untuk menambah wawasan 

mengenai penyaluran kredit. 
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1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

tesis ini, penulis melakukan penelitian pada Bank Umum yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Oktober 2015  sampai 

dengan selesai. 


