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ABSTRACT

This research aims to determine the effect of the interest rate and the inf lation rate

of the demand for credit in rural banks (BPR) Agritrans Batumarta OKU District of
South Sumatra. The author conducted research using library research. Documentation

collection technique used is to direct data retrieval time series form in interest rates,

inflation, and credit demand in (BPR) Agritrans Batumarta. The techniques of data

analysis through multiple regression analysis. The results showed that the t-test

obtained 4,324 bigger than t table yaiutu 1,996 and 9,400 F count value greater than f
Table 3.13 indicates that there is influence interest rates, inflation rates on credit

demand either partially or simultaneously. The results of the analysis coefficient of
determination (R2) shows that the coefficient of determination or R Square is 0877,

which means 87.7% of the variation of demand for credit PT. BPR Agritrans Batumarta

can be explained by the variable interest rate and the inf lation rate, while the remaining

12.3% explained other causes that are not included in the study.
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PENDAHU LUAN

Perekonomian suatu negara

digerakkan antara lain oleh sektor riil

dan jasa, dimana untuk berkernban,ti

dibutuhkan suntikan dana sebagai

investasi maupun modal kerja. Ada

beberapa cara untuk mendapatkan dana

dan salah satu yang palin-e ulnum

adalah kredit. Peranan perbankan dalam

perturnbuhan ekonomi sangat penting,

karena fungsinya sebagai lembaga

i nte rmed i asi untuk rnenjembatani antara

pemilik dana dan peminjam. Di

Indonesia pun demikian, bank merniliki

peranan penting dalam menggerakkan

sektor perekonornian dengan cara

rnemberikan kredit agar sektor riil

berkembang. Potensi penyerapan kredit

di Indonesia juga rnasih sangat besar.

Kinerja perbankan dalam

penyaluran kredit dipengaruhi oleh

otoritas moneter yaitu Bank lndoncsia

(BI) dan keadaan ekonomi dalam negri.

Faktor-faktor tersebut seperti besaran

suku bunga kredit, pertumbuhan

ekonomi, Inflasi, iklim investasi, dan

lain-lain yang secara tidak langsung

lnaupun tidak langsung berpengaruh
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sangat terbatas, karena inflasi

dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh

karena itu, Bank lndonesia selalu

melakukan perkiraan terhadap

perkembangan perekonomian,

khususnya terhadap kemungkinan

tekanan inflasi.

BPR adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Bentuk hukum bank

umum dan BPR dapat berupa Perseroan

Sumber :BPR Agritrans (2015)

Pada Tabel i dapat dilihat

bahwa kredit yang disalurkan oleh Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Agritrans

Batumarta mengalami kenaikan dari

tahun 2010-2016. Pada tahun20l 1

kenaikan permintaan kredit oleh debitur

sebesar 78,24 % tahun

20l2sebesar11,10 o/o tahun 2013 sebesar
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Terbatas, Perusahaan Daerah, dan

Koperasi. Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) Agritrans Batumartaadalah salah

satu BPR di Baturaja. BPR Agritrans

Batumarta menyediakan produk dan

jasa untuk perusahan yang berskala

menengah dan komersial serta

menyediakan kepada individu dan

layanan perbankan prioritas. Pada Tabel

I dapat dilihat daftar kredit pinjaman

rekening koran yang sudah disalurkan

oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Agritrans Batumarta selama tahun 20i0

2014 sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar Kredit Pinjaman PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Agritrans

B atumart aT ahun 20 \ 0 -20 I 4

Tahun Jumlah Kredit Persentase

(/")Debitur Rupiah

2010 25 38.s60 852.000

2011 31 40.944.993.000 18,24 0A

2012 35 54.927.83s.000 n.10 %

20t3 38 61.684.050.000 37,93 0

20t4 41 4t.772.550.000 13,64 0/o

37,93 o dan tahun 2014 sebesar 13,64

0Z.Berdasarkan uraian diatas penulis

tertarik melakukan penelitian pada

bankyang menyalurkan kredit kepada

masyarakat, perusahaar/nasabah yaitu

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Agritrans Batumarta sebagai objek

penelitian dikarenakan padasaat ini
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tingkat

perbandingan

kolektibilitas adalah
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BPR) Agritrans Batumartamemiliki

tingkat kolektibilitas di bawah5 (lima).

Berdasarkan kriteria tersebut, Bank

Indonesia menetapkanBPR) Agritrans

Batumarta sebagai bank yang sehat.

Dalam hal ini, yang dimaksuddengan
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Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh

tingkat suku bunga dan tingkat inflasi

terhadap permintaan kredit pada Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Agritrans

Batumarta Kabupaten OKU Sumatera

Selatan

TINJAUAN PUSTAKA

Tingkat Suku Bunga

Bunga adalah tanggungan pada

pinjaman uang, yang

biasanyadinyatakan dengan persentase

dari uang yang dipinjamkan

(Muhammad, 2002: 40). Sedangkan

menurut Boediono (2001: 76) bunga

adalah "harga" dari (penggunaan)

loanable funds, atau dapatdiartikan

sebagai dana yang tersedia untuk di

pinjamkan atat dana investasi, karena

menurut teori klasik, bunga adalah

"harga" yang terjadi di pasar investasi.

Kasmir (2008:135) mengatakan

bahwa bunga bank dapat diartikan

sebagai balas jasa yang diberikan oleh

bank berdasarkan prinsip konvensional

kepada nasabah yang membeli atau

menjual produknya. Bunga juga dapat

diartikan sebagai harga yang harus

dibayar kepada nasabah (pemilik

simpanan) dengan harga yang harus

dibayar oleh nasabah kepada bank

antara Aktiva

TeftimbangMenurut Resiko (ATMR)

dengan jumlah kredit yang disalurkan.

Berdasarkan uraian diatas maka

penulis terlarik untuk mengkaji dan

menganalisisnya dengan judul

"Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan

Tingkat Inflasi Terhadap Permintaan

Kredit pada Bank Perkreditan

Rakyat (BPR) Agritrans Batumarta

Kabupaten OKU Sumatera Selatan,,.

Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang

telah diuraikan diatas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah Apakah terdapat

pengaruh tingkat suku bunga dan

tingkat inflasi terhadap permintaan

kredit pada Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) Agritrans Batumarta Kabupaten

OKU Sumatera Selatan?
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(nasabah pemlnjam). Suku bunga

merupakan salah satu faktor yang cukup

rnenarik ba-ei pernilik dana untuk

menyimpan uangnya pada suatu bank.

Suku bunga yang diberikan hendaknya

dapat bersaing dengan suku bunga yang

diberikan bank lain. Suku bunga

biasanya dinyatakan dalam bentuk

persentase dari jumlah yang

drpinjamkan dan dengan dasar tahunan

(annual bas is/pe rannum).

Menurut Kasmir (2008:136)

dalam kegiatan perbankan sehari-hari

terdapat dua macam bunga yang

diberikan kepada nasabahnya, yaitu: 1)

bunga simpanan, yaitu biaya dana yang

harus dikeluarkan kepada nasabah; 2)

bunga pinjaman, yaitu pendapatan yang

diterirna dari nasabah peminjan

(debitur).

lnflasi

Boediono (2001: 155)

mengemukakan bahwa definisi inflasi

adalah kecendrungan dari harga-harga

untuk menaik secara umufir dan terus

menerus. Kenaikan harga dari satu atau

dua barang saja tidak disebut inflasi,

kecuali bila kenaikan tersebut meluas

kepada (atau mengakibatkan kenaikan)

sebagian besar dari harga-harga barang

lain. Syarat adanya kecendrungan
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menaik yang terus-menems juga perlu

diingat. Kenaikan harga-harga karena,

misalnya musiman, menjelang hari-hari

besar, atau yang terjadi sekali saja (dan

tidak mempunyai pengaruh lanjutan)

tidak disebut inflasi. Kenaikan harga

semacam ini tidak dianggap sebagai

masalah atau "penyakit" ekonomi yang

tidak memerlukan kebijakan khusus

untuk rnenanggulanginya.

Inflasi dapat terjadi karena

beberapa faktor berupa kenaikan

permintaan atas suatu barang, kelebihan

supplyuang, berkurangnya jumlah

barang yang ada di pasar sedangkan

jumlah uang beredar melebihi

kebutuhan pasar. Pengaruh tersebut

dapat terjadi dengan salah satu atau

kornbinasi dari dua atau lebih faktor

tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang

terjadi di suatu negara pada umumnya

juga diikuti oleh peningkatan tingkat

inflasi.

Kredit

Menurut pasal 1 butir (11) UU

No. 10 Tahun 1998, kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam
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untuk melunasi hutangnya setelah

jangka waktu teftentu dengan

pemberian bunga.

Selanjutnya menurut Hasibuan

(2008:87), "kredit adalah semua jenis

pinjaman yang harus dibayar kembali

bersama bunganya oleh peminjamsesuai

dengan perjanjian yang telah

disepakati".Sementara Menurut Rivai

danYeithzal (2006:4), "kredit adalah

penyerahan barang, jasa, atau uang dari

satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman)

atas dasar kepercayaan kepada pihak

lain(nasabah atau pengutang/borrower)

dengan janji membayar dari penerima

kredit kepada pemberi kredit pada

tanggal yang telah disepakati kedua

belah pihak".

Menurut pedoman Akuntansi

Perbankan Indonesia (2001:II.8A.l)

mengartikankredit sebagai, "penyediaan

uang atau tagihan yarrg dapat

dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam

(debitur) untuk melunasi utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan

jumlah bunga, imbalan atau pembagian

hasil keuntungan".

Berdasarkan definisi di atas

dapat diambil kesimpulan bahwa kredit
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adalah pemberian pinjaman oleh bank

atau lembaga keuangan lainnya kepada

nasabahnya untuk membiayai kegiatan

usahanya dalam jumlah teftentu dalam

jangka waktu yang disepakati kedua

belah pihak dengan ketentuan-ketentuan

antara lain kesediaan debitur unuk

membayar kembali kreditnya, termasuk

beban bunganya.

Hubungan Tingkat Suku Bunga dan

lnflasi terhadap Permintaan Kredit

Pemberian kredit merupakan

aktivitas bank yang paling utama dalam

menghasilkan keuntungan, tetapi risiko

yang terbesar dalam bank juga

bersumber dari pemberian kredit. Dari

segi makroekonomi, perubahan suku

bunga akan berpengaruh terhadap

perubahan harga barang yang

dikonsumsi masyarakat. Suku bunga

merupakan faktor yang penting dalam

memberikan profitabilitas bagi

perbankan dan perekonomian suatu

negara.

Fluktuasi suku bunga kredit juga

akan mempengaruhi permintaan akan

kredit tersebut. Misalkan dengan

tingginya suku bunga kredit, hal ini

akan sangat meresahkan parapengusaha,

yang dengan demikian dapat

mengurangi permintaan kredit para
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pengusaha kepada pihak perbankan

karena dana yang ditawarkan sangat

mahal. Dalam situasi seperti ini.

pemerintah menghimbau kepada pihak

perbankan untuk menurunkan tingkat

suku bunga depositonya agar tingkat

suku bunga kredit tidak terlalu besar.

Tuntutan hidup yang lebih

modern dan akibat kemajuan teknologi

informasi, kebutuhan masyarakat juga

berubah. Berbagai aktifitas ekonomi

dilakukan untuk dapat rneningkatkan

penghasilan atau pendapatan. Untuk

mengimbangi kemajuan dan pola hidup

modern, berbagai cara ditempuh

Kerangka Pemikiran .
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masyarakat. Salah satunya melalui

pinjaman di perbankan dalam bentuk

kredit. Usaha yang dilakukan

masyarakat untuk meningkatkan

pendapatannya dilakukan mulai dari

investasi sederhana sampai dengan

investasi bermodal besar yang

berdampak pada sektor moneter adalah

permohonan modal usaha dan investasi

akhirnya akan semakin meningkat.

Permohonan modal tersebut mengarah

pada permohonan kredit ke lembaga

perbankan yang semakin meningkat

(Aryaningsih, 2008:59).

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan perumusan mas alah

yang telah ditetapkan maka

hipotesisyang diberikan peneliti adalah

diduga terdapat pengaruh tingkat suku

bunga dan tingkat inflasi terhadap

permintaan kredit pada Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Agritrans

Batumarta Kabupaten OKU Sumatera

Selatanbaik secara

simultan.

parsial maupun

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tcntang

pengaruh tingkat suku bunga dan

tingkat inflasi terhadap permintaan

kredit pada Bank Perkreditan Rakyat

Suku Bunga Kredit (X1)

Tingkat lnflasi(X2)
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(BPR) Agritrans Batumarta Kabupaten

OKU Sumatera Selatan. Data yang akan

menjadi fokus penelitian adalah tingkat

suku bunga, tingkat inflasi dan

permintaan kredit dalam kurun waktu

dari tahun 2010 sampai dengan tahun

2014.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan

adalah data sekunder yaitu data yang

diperoleh dengan mencatat langsung

dari publikasi resmi dalam bentuk buku,

laporan, dan yang ada kaitannya dengan

penelitian ini.

Sumber data adalah data

kuantitatif dalam bentuk data berkala

(time series) dalam kurun waktu dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

(tahunan) yang bersumber dari instansi

terkait yaitu Bank Indonesia untuk

mengambil data tingkat inflasi dari

tahun 2010 sampai dengan tahtn 2014

dan Bank Pcrkreditan Rakyat (BPR)

Agritrans Batumarta Kabupaten OKU

Sumatera Selatanuntuk data suku bunga

2010-2014 dan jumlah permintaan

kredit 2010-2014.

Penulis menggunakan rrr.i - --

penelitian kepustakaan (lib ra',

research) yaitu penelitian ..":;

dilakukan melalui bahan-b"-.-

kepustakaan berupa tulisan-tu.:..:

ilmiah, jurnal, artikel, majalah. lapc:.:-

laporan penelitian ilmiah, )'an-s :*:

hubungannya dengan topik yane drir...

Teknik pengumpulan dara '.:--

dipergunakan adalah melal.*:.,-

pencatatan langsung berupa data " -;
series yaitu dari tahun 2010 s;:-:-

dengan tahtn2014.

ModelAnalisis

Uji Asumsi Klasik

Proses pengujian asumsr i.,:,_,

dilakukan bersama dengan prosi.-

regresi sehingga langkah-langka: 
-. 
: -

dilakukan dalam pengujian ;:-r-,.

klasik menggunakan langkah ker-'. .--

sama dengan uji regresi. Ada 1-::, -

asumsi yang harus dilakukan re::.: - ,:

suatu model regresi tersebut 1,1::- -

normalitas, Autokorelasi, uji 1L:--::, ,,

uji multikolinieritas, dan

heteroskedastisitas

Analisis Regresi Berganda

Dalam menganalisis:::. ..-. -

tingkat suku bunga dan tinek:: .- :.-.

terhadap pennintaan kredit pal. r,-,Teknik Pengumpulan Data
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Perkreditan Rakvat (BPR) Agritrans

Batumarta Kabupaten OKU Sumatera

Selatan.menggunakan analisis statistik

sebagai berikut sebagai berikut :

1. Spesifikasi Model Regresi

Model regresi yang digunakan

dalam penelituan ini adalah regresi

berganda. Persamaan regresi berganda

dapat diformulasikan sebagai berikut

(Husein, 2002:165) :

Y=?+brXr*bzXz+ O

Keterangan

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

Y : permintaan kredit

X1 : tingkat suku bunga kredit

X2: tingkat inflasi

e : Error term

2. Pengujian Hipotesis

a. uii t

Uji t dikenal dengan uji parsial,

yaitu untuk menguji bagaimana

pengaruh masing-masing variabel

bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap

variabel terikatnya. Uji ini dapat

dilakukan dengan membandingkan t

hitung dengan t tabel atat dengan

melihat kolom signifikansi pada

ISSN: 2085-0352 X

Pengujian ini dilakukan dengan

menggunakan uji F. dalam hal ini, uji F

adalah pengujian secara serempak untuk

mengetahui seberapa besar hubungan

dari beberapa variabel independen X

terhadap variabel dependen Y.

Untuk menguji signifikansinya, dapat

dilihat dengan uji F pada tabel ANOVA

(Santoso, 2004 : 143). Uji F ini

menggunakan rumus berkut:

Et hitung -

R2 lk-\
(l- R'z)ln-k

3. Analisis Koefisien Determinasi

Untuk rnengetahui berapa

besarnya tingkat suku bunga dan tingkat

inflasi berpengaruh terhadap permintaan

kredit pada Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) Agritrans Batumarta Kabupaten

OKU Sumatera Selatan, dilakukan

analisis koefisien determinasi (R). Nilai

R dapat dihitung dengan persamaan

sebagai berikut (Santoso, 2004: 153 ) :

R = 12 x100h

masing-masing t

(2006:218)

b. uii F

hitungSugiyono
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PEMBAHASAN

Hasil Penguiian Asumsi KIasik

1. Uji Normalitas

ISSN: 2085-0352 X

perhitungan nilai tolerance pada

variabel Xl sebesar 0.975, X2 sebesar

0.975, sehingga menunjukkan variabel

bebas mempunyai toleransi lebih dari

0.1. Hasil nllar variance inf lation factor

(VIF) didapatkan pada variabel X1

1.026, variabel X2 sebesar 1.026, yang

menunjukkan hal yang sama yaitu tidak

ada variabel bebas yang memiliki nilai

kurang dari 10. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi

Multikolinieritas antar variabel bebas

dalam regresi

3. Uii Heteroskedastisitas

UjiHeteroskedartisitas dilakukan

untuk mengetahui apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan dalam

variance dari residual satu pengamatan

Tabel 2

Berdasarkan table di atas, diketahui

bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed)masing masing variable

permintaan kredit 0.576, suku bunga

0.374, dan tingkat inflasi 0.055 lebih

dari (>0,05) maka model regresi layak

drpakai karena telah memenuhi asumsi

normalitas

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan

dengan menggunakan bantuan program

SPSS 79 for windows dan mendapatkan

hasil besaran korelasi antar variabel

bebas tampak bahwa Xl, dan Xz

mempunyai korelasi yang cukup baik

karena korelasi masih dibawah 90%

maka dapat dikatakan tidak terjadi

Multikolinieritas yang serius. Hasil

One-Sample Kolmogorov-Smi rnov Test

KREDIT BUNGA INFLASI

N

Normal Parameters"'b Mean

Std. Deviation

Most Extreme Differences Absolute

Positive

Negative

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

60

3.9484

1.59646

.101

.101

-.088

.781

.576

60

19.7132

.89260

.1 18

.087

-.118

.914

.374

60

563.3667

155.72226

.178

.178

-.085

1.378

.055

a. Test distri s

b. Calculated from data.
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ke pengamatan

Heteroskedarlisitas

lainnya. Uji

dalam penelitian ini

Berdasarkan pada grafik

scatterplot di atas terlihat bahwa titik-

titik tersebar secara acak baik diatas

maupun dibawah angka 0 pada sumbu .

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi Heteroskedartisitas pada model

regresi, sehingga model regress dapat

dipakai untuk memprediksi permintaan

mendapatkan hasil sebagai berikut:

Scafrerplot

Dependent Variable: KREDIT

Gam bar 2. G raf i k scatterp lot

kredit PT. BPR Agritrans Batumarta

berdasarkan variabel bebas yaitu suku

bunga dan tin-ekat inflasi.

4. Uii Autokorelasi

Uji Autokorelasi yang sudah

dilakukan dengan SPSS 19, maka hasil

yang diperoleh adalah sebagai berikut

E

.B

.9

E

Tabel3

Model Summaryb

a. Predictors: (Constant), INFLASI, BUNGA

b. Dependent Variable: KREDIT

Nilai DW hitung sebesar 2,002

lebih besar dari 1,651 dan lebih kecil

dari 2,349 yang artinya berada pada

daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa dalam model

regresi linier tidak terjadi autokorelasi.

s
OA

o 
-q

o oo

-oo

o6o €

R€gression Studentized Residual

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

I ,498', ,248 ,222 1,40847 2,002
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Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan

data yang terlihat pada kolom

Unstandardized Coefficr'enfs bagian B

diperoleh model persamaan regresi

linear berganda sebagai berikut :

Y =2,101-8.999 X, + 19,550 X,

Dari persamaan tersebut dapat

diinterpretas ikan sebagai berikut :

1) Nilai Konstanta bernilai positif

sebesar2,101, hal ini berarti bahwa

Permintaan Kredit akan tetap

terjadi di masyarakat sebesar 2,101

walaupun tak ada pengaruh

variabel Suku Bunga (Xr) dan

Inflasi (X2).

2) Koefisien regresi Xr (suku bunga)

bernilai negatif,

menandakanhubungan antara suku

bunga dengan permintaan kredit

ISSN: 2085-0i52 X

Hasil Analisa data yang telah dilakukan

adalah sebagai berikut

Tabel4

Estimasi Regresi

Coefficientsa

adalah berlawanan (berbanding

terbalik). Artinya jika variabel X1

(suku bunga) menurun sebesar

satu-satuan, maka variabel Y

(permintaan kredit) akan

meningkat sebesar 8.999 dengan

ketentuan variabel yang lain

nilainya tetap.

3) Koefisien regresi Xz (tingkat

inflasi) bernilai positif,

menandakanhubungan antara suku

bunga dengan permintaan kredit

adalah searah (linear). Artinya jika

variabel Xz (tingkat inflasi)

meningkat sebesar satu-satuan,

maka variabel Y (permintaan

kredit) akan meningkat sebesar

19,550 dengan ketentuan variabel

yang lain nilainya tetap.

Model

Unstandardrzed Coefficients

Standardized

Coefficients

t sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant)

BUNGA

INFLASI

2. 0

-8,999

1 9,550

4,054

2,081

1 9,035

-,503

,117

5,184

4,324

1,004

,000

,000

,320

,975

,975

1,026

1.026

a.
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4) Uji t

ISSN: 2085-0352 X

1:5Tdiperoleh t tabel 1.996. jadi t

hitung 4.324> 1.996, maka Ha

diterima dan H0 ditolak, arlinya ada

pengaruh suku bunga terhadap

permintaan kredityang dapat

digambarkan sebagai berikut:

O.O5/2=0.025

Ho ditolak

dibandingkan dengan t tabel pada

tingkat signifikasi o: 0.025 dengan

rumus (dFn-k-1) 60-2-l:57

diperoleh t tabel l.996.jadi t hitung

Tabel5

Coefficientsa

1) Berdasarkan tabel diatas, dapat

diketahui bahwapada variabel suku

bunga (X1) didapat t hitung sebesar

4.324 kemudian hasil tersebut

dibandingkan dengan t tabel pada

tingkat signifikasi a:0.025 dengan

rumus (dFn-k-l) 60-2-

O.05/2=0.O25

Ho ditolak

\

1.ee6(-1.004) (1.004)1,

Gambar 3

lnterval Keyakinan 95% untuk uji dua sisi

2) Dari tabel diatas, dapat diketahui

bahwaVariabel tingkat inflasi (X2)

didapat t hitung sebesar 1.004

kemudian hasil tersebut

\4ode1 T Sig.

Collinearity

Statistics

Tolerance I vIP
I

1 (Constant)

BLINGA

INFLASI

5,1 84

4,324

1,004

,000

,000

,320

,975

,975

1,026

1,026
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1.004> 1.996, maka H0 diterima

dan Ha ditolak, arlinya tidak ada

pengaruh tingkat inflasi terhadap

O.O5/2=0.025

Ho ditolak

uii-F

Uji F dilakukan untuk menguji

apakah variabel suku bunga (X,),

tingkat inflasi (Xr), secara simultan

mempunyai pengaruh yang signifikan

Berdasarkan pada tabel anova

atau F tes, didapatkan f hitung sebesar

1.996 (-1.004) (1.004)1,

Gambar 4

lnterval Keyakinan 95o/o untuk uji dua sisi
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permintaan kredit yang dapat

digambarkan sebagai berikut :

0.05/2=0.025

Ho ditolak

terhadap variabel permintaan kredit (Y).

Nilai F hitung diperoleh dengan

menggunakan alat bantu program

statistik seperti terlihat pada tabel

berikut:

238.013. hasil tersebut kemudian

dibadningkan dengan F tabel dfl: k-l

Tabel6

ANOVAb

a. Predictors: (Constant), INFLASI, BLINGA

b. Dependent Variable: KREDIT

Model Df F F Tabel

I Regression

Residual

Total

2

57

59

9.400 3.13

Riko Sari & Ali Akbar; Pengoruh Tingkat Suku Bunga... hol. L64-182

177



lurnol Ekonomiko, Vol. 9, No. 7, April 2016

dan df2 n-2 atau dfl, 3-1:2 dan df2, 60-

2:58 pada tingkat kepercayaan 95%o

atau o,: 0.05 di dapat F tabel 3.13. Jadi

F hitung 9.400> 3.13, maka Ha diterima

dan H0 ditolak . Artinya variabel suku

Koefisien Determinan (R')

TabelT

Model Summaryb

b. Dependent Variable: KREDIT

Nilai R Square atau nilai koefisien

determinasi sebesar 0,248 yang berarti

bahwa varians variabel dependen

(permintaan kredit) mampu dijelaskan

oleh variabel independen (suku bunga,

tingkat inflasi, sebesar 24.8% dan

selebihnya 75.2% dapat dijelaskan oleh

faktor-faktor lain yang tidak diikutkan

dalam penelitian ini seperti Produk

Domestik Regional Bruto, Tingkat

Pengangguran, kedit macet, dan Jumlah

Kantor Bank.

Berdasarkan hasil penelitian

didapatkan persamaan regresi yaitu Y :

2, 101-8.999 X, + 19,550 X,

ISSN: 2085-0352 X

bunga (X,), tingkat inflasi (Xr), secara

simultan mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel permintaan

kredit (Y)

bahwa nilai konstanta bernilai positif

sebesar2,101, hal ini berarti jika tidak

ada variabel Xr (suku bunga), Xz

(tingkat inflasi), maka Y (permintaan

kredit ) sebesar nilai konstanta yaitu

2,101. Koefisien regresi Xr (suku

bunga) bemilai negatif artinya jika

variabel Xr (suku bunga) menurun

sebesar satu persen, maka variabel Y

(permintaan kredit) akan meningkat

sebesar 8.999 dengan ketentuan variabel

yang lain nilainya tetap. Koefisien

regresi Xz (tingkat inflasi) bernilai

positif, arlinya jika variabel X2 (tingkat

inflasi) meningkat sebesar satu persen,

maka variabel Y (permintaan kredit)Persamaan ini menunjukkan

Model R

R

Square

Adjusted

R

Square

Std. Error

of the

Estimate

1 ,498" ,248 ,222 1,40947

a. Predictors: Constan , BUNGA, IN
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akan meningkat sebesar 19,550 dengan

ketentuan variabel yang lain nilainya

tetap.

Nilai koefisien determinasi

sebesar 0,248 yang berarti bahwa

variabel dependen (permintaan kredit)

mampu dijelaskan oleh variabel

independen (suku bunga, tingkat inflasi,

sebesar 24.8% dan selebihnya 75.2Yo

dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain

yang tidak diikutkan dalam penelitian

ini seperti Produk Domestik Regional

Bruto, Tingkat Pengangguran, kredit

macet, dan Jumlah Kantor Bank.Hal ini

menunjukkan bahwa pengaruh bunga

dan inflasi tidal terlalu dominan dalam

mempengaruhi permintaan kredit.

Masyarakat yang mengaiukan kredit di

PT. BPR Agritrans Batumarta tidak

terlalu mempertimbangkan suku bunga

dan inflasi. Permintaan kredit diajukan

karna memang mereka membutuhkan

dana tersebut dan tidak membatalkan

atau menunda permintaan kredit

tersebut hanya karna suku bunga tinggi

atau inflasi tinggi.

Hasil uji t menunjukkan bahwa

suku bunga berpengaruh cukup

signifikan dan memiliki hubungan yang

positif terhadap permintaan kredit di

PT. BPR Agritrans Batumarta. F

hitung 9.400> 3.13, maka Ha diterima

ISSN: 2085-0352 X

dan H0 ditolak . Artinya variabel suku

bunga (X,), tingkat inflasi (Xr), secara

simultan mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel permintaan

kredit (Y)

Tingkat suku bunga yang

menurun secara langsung akan

mempengaruhi permintaan PT. BPR

Agritrans Batumarta. Hasil uji t

menunjukkan bahwa tingkat inflasi

tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap permintaan kredit di PT. BPR

Agritrans Batumarta. Hasil uji F

menyimpulkan bahwa variabel suku

bunga (X,), tingkat inflasi (Xr), secara

simultan mempunyai pengaruh cukup

signifikan terhadap variabel permintaan

kredit (Y). Secara parsial, suku bunga

dan inflasi tidak terlalu mempengaruhi

permintaan kredit. Pengaruhnya tetap

ada, namun tidak signifikan. Secara

simultan, suku bunga dan inflasi cukup

mempengaruhi permintaan kredit.

Fluktuasi suku bunga kredit juga akan

mempengaruhi permintaan akan kredit

tersebut. Misalkan dengan tingginya

tingkat suku bunga kredit, hal ini akan

sangat meresahkan para pengusaha,

yang dengan demikian akan dapat

mengurangi permintaan kredit para

pengusaha kepada pihak perbankan.
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Inflasi di Kabupaten Ogan

Komering Ulu lebih didorong inflasi

dari komoditas harga makanan yang

disebabkan kenaikan harga BBM

ditarnbah lagi dengan adanya krisis

global. Adanya kenaikan harga BBM

serta krisis global mengakibatkan

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Ogan Komering Ulu mengalami

penurunan. Ini berdampak pada

perekonomian sektor riil terganggu

yang mengakibatkan pendapatan riil

masyarakat turun. Turunnya pendapatan

masyarakat berakibat pada lemahnya

daya beli masyarakat. Dalam kondisi

seperti ini, peran kredit sangat

diharapkan untuk menggerakkan

ekonomi yang sedang menurun akibat

krisis global. Adanya kredit ini

diharapkan mampu membantu

masyarakat. Bagi kalangan dunia usaha

kredit dapat menjadi suntikan modal

agar usaha mereka dapat tumbuh dan

berkembang lagi. Bagi masyarakat

umum kredit sangat berarti sebab

pendapatan masyarakat cenderung turun

dan daya beli masyarakat rendah pada

saat krisis.

Inflasi semestinya berpengaruh

dengan permintaan kredit perbankan,

dikarenakan inflasi berarti jrrgu

kenaikan harga. Semakin naiknya harga,

ISSN: 2085-0352 X

maka seseorang akan berusaha untuk

dapat memenuhi kebutuhan, dan dalam

pemenuhan kebutuhan tersebut bisa

dengan cata mengajukan permintaan

kredit / pembiayaan. Oleh karena itu

maka dengan adanya kenaikan infasi

maka permintaan akan kredit juga akan

semakin meningkat. Jadi inflasi

memiliki hubungan yang positif

terhadap permintaan kredit atat

pembiayaan (Yusuf 2009).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

l. Hasil analisis uji t dan uji F

menunjukkan bahwa ada pengaruh

suku bunga, tingkat inflasi terhadap

permintaan kredit baik secara

parsial maupun simultan.

2. Hasil analisis koefesien determinasi

(R') menunjukkan bahwa

Koefesien determinasi (R2) atau E

Squareadalah 0.248 yang artinya

24.8% variasi dari permintaan

kredit PT. BPR Agritrans

Batumafta bisa dijelaskan oleh

variabel suku bunga, dan tingkat

inflasi, sedangkan sisanya sebesar

75.2 % dijelaskan sebab-sebab

yang lain yang tidak masuk dalam

penelitian.
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Saran

1. Pihak Bankharus terus

pemenuhanmeningkatkan

kebutuhan layananperbankan serta

perlindungan kepada nasabah agar

masyarakat semakin percaya

dengan kredibilitas bank yang

bersangkutan, Hal ini akan sangat

baik bagi pertumbuhan bank.

Dilihat dari perkembangan pangsa

pasar BPR masih perlu

meningkatkan promosi dan

melakukan pengembangan produk-

produk jasanya.

2. PenyalurankreditPT. BPR Agritrans

disarankan untukmenerapkan

manajemen perkreditan yang baik

dan berpengalaman yang mampu

menganalisis dan mengawasi

kelayakan calondebitur

sehinggatetap menjamin kelancaran

pengembalian dana kepada bank.

3. Bagi Penelitian selanjutnya, agar

dapat menambah variabel

penelitian antara lain efisiensi

operasional (BOPO), kualitas aset

perbankan, permodalan, dan lain-

lain dengan teori yang
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