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ABSTRAK 

Dalam proses pembangullan dibutuhkan faktor modal dalam jumlah besar 
muk rnelakukan investasi. Investasi berhubungan langsung dengan scktor riil, 
yaitu suatu produksl dan distribusi barang dan jasa agar proses pembangunan 
dapat berjalan lancar dan berkesinambungan. Kemajuan di sektor riil harns dapat 
diimbangi olch kemajuan di sektor moneter. Perbankan sebagai sumber 
pembiayaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi 
melalui penyaluran kredit. khususnya krcdit invcstasi, karena krwit investasi 
dibutuhkan baik oleh sektor pcmerintah maupun swasta dt dalam pembangullan. 

Krisis moneter yang melanda di Indonesia pada pertengahan tabun 1997. 
tepatnya pada bulan Julj telah membawa dampak burnk ba,gi dunia perbankan. 
Berawal dan nilai tukar tnenjadi krisis rnoneter dan meluas mcnjadi krisis 
ekonomL Selama krisis tersebut, Icmbaga perbankan kehilangan kepercayaan dari 
masyarakat yang berakibat pacta terjadinya penarikan dana secara besar-hesaran 
(rush). Kondisi ini menyebahkan terganggunya fungsi intennediasi perbankan 
bcrupa penyaluran kre-dit kepadu sektor riiL 

Penelitian int mencoha untuk mengetahui pengaruh variabeJ-variabel dana 
pihak ketiga. tingkat bunga riil kredit investasi dan inflasi yang dihatapkan 
terhadap penyahuan kredit investasi pada bank swa.<;ta nasional periode Januari 
2000 sampai dengan Juni 2003. 

Hasil perhitungan regresi dengan menggunakan data lime series 
memmjukkan bah\Va ketiga vanabel bebas yang digunakan dalam modd yaitu 
dana pihak ketiga, tingkat bunga riil kredit investasi dan int1asl yang diharapkan 
secara bcrsama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran 
kredit investasl. Sedangkan seeara parsial, ketiga variabel hebas layak digunakan 
sebagai estimator yang baik dari model. Dan penelitian io1 juga diperoleh hasH 
adanya hubungan yang positif antara dana pihak ketiga dan penyaluran kredit 
iuvestasi serta hubungan yang negatif antara tingkat bunga nil kredit investasL 
inflasl yang diharapkan dengan penyaluran kredit invcstasi, Sclain itu. juga 
diperolch hasil bahwa variabel dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang 
paling dominan diantara variabel~variahellain yang dilakukan dalam peneijtian ini 

Kata Kunei : Bank. Kredlt KIedit lovestasi, Dana Pihak Ketiga (OPK), Tingkat 
Bunga Riil, [nflasi 
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