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Perbankan sebagai lembaga intermediasi mempunyai peranan penting dalam perekonomian 
suatu negara, di mana dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi peranan bank umum 
sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan modal antara pemilik dana dan peminjam 
dana. Dalam penelitian ini mengkaji peranan bank umum terutama dalam hal penyaluran 
kredit investasi yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang antara lain adalah variabel 
DPK, suku bunga kredit investasi, PDB, dan suku bunga SBI. Data yang digunakan adalah 
data triwulanan dari tahun 1998 hingga 2008. dengan menggunakan metode Vector Error 
Corection Model (VECM).  
Penelitian dalam model analisis ini bertujuan untuk mencari impulse response dan variance 
decompotitionnya. Dari hasil analisis didapatkan bahwa shock variabel DPK, suku bunga 
kredit investasi. PDB, dan suku bunga SBI mempengaruhi pergerakan tingkat kredit 
investasi, namun pengaruh tertinggi dipengaruhi oleh variabel PDB daripada variabel 
lainnya. Oleh karena itu, untuk menjamin terjadinya stabilitas tingkat kredit investasi, sudah 
seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
karena dengan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tabungan masyarakat, 
dan pada akhirnya akan meningkatkan penyaluran kredit investasi. 
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