
INTISARI

Kredi t  lnveetasl  yang dlalohaeihan dunia perbankan

kepada dunla usaha dlbasl  ke dafam 5 bidang ueaha. Yaitu

sektor-sektor Pertanlan, Pertanbangan, Jasa, Perdagangan,

dan Perindustr lan.

Bagl Perueahaan-perueahaan PMDN sendlr l  kredi t

lnveetael  loerupakan ealah satu sunber pendanaan dar l

beberapa al ternat l f  pendanaan lainnya. Penananan Modal

Dalam Negerl  d lbagi  Eenjadi  4 bldang ueaha yai tu:

sektor-sektor Pertanian, Pertambangan, Jasa dan Perlndue-

t r i an ,

Pernasafahan skr ipsi  ln l  adalah: Pengaruh kredl t

inveetasl  perbankan terhadap Penanaman l lodaf Da1am Neg-

e r l  .

TuJuan yang lngln dicapal adalah :

a.  l lengetahul t ingkat Real isasl  PMDN bulanan per bldang

ueaha di  Indoneeia dalau peranannya nenlncikatkan lk l lm

inveetas 1 .

b.  Mengetahul kebenaran tul isan-tul igan d1 berbagal surat

kabar dan penerbi tan berkala bahwa lnvestasi  dalam

proyek-proyek PMDN turun na. lk dan gangat peka terhadap

kondisi  Perbankan.

c.  Mengetahui seberapa beear pengaruh dan korelasl  kredl t

investasl-  perbankan terhadap Real isasi  PMDN.



d. engetahul eeJauh nana part is ipael  kredi t  lnveetaei

'perbankan di  dalau loendorong penanaman modal khueusnya

Pl ' lDN secara Nae lonaI .

Metode penel l t lan yang harus dlbangun adalah Regre-

ei  dengan data t ime-ser ies dar l  kredl t  lnvestagl  perban*

kan dan Real isast PMDN. Jenis data adalah data kuant i ta-

t i f  dan nerupakan data sekunder.  Cara pengumpulan data

nelalul  studl  dokumerl ter dan lnterview. Terhadap data-

da ia  te rgebu t  d l l akukan  Regres l - ,  Ko re lae i  dan  UJ1  t .

Darl  hae11 Pettgolahan dan penel i t lan menunJukkan

bahwa di  Sektor Per l t rdustr lan dan Seluruh Sektor Ekonoml

mempunyal pengaruh poeit i f  yanei bermakna dar l  kredl t

lnvestasl  perbankan terhadap Real ieasl  PMDN dt Indonesla.

Sedangkan sektor ekononi yang fain nenuniukkan pengaruh

posj . t l f  yang t idak bermakna. HaI in i  cukup beralasan bl1a

dlhubungkan dengan era industr la l isael  yang sedang terJa-

di  dl  Indonesla dewasa inl .  Di  sanplng kebLjakeanaan BKPM

menberikan pr ior i tas t lnggi  terhadap industr i  khusuenya

yang menghasi lkan barang ekepor,  memanfaatkan 6ecara

naxlmal potensi  sumber daya alau dan Sumber Daya Manusla

dan induetri yang berwawasan llngkungan.

Jadl keelmpulatr  dar l  penel i t lan 1nI adalah dl

antara eektor-eektor ekonoml yang dItel l t l  maka Proyek-

proyek Pt ' lDN dt Sektor Per industr lan meruPakan sektor yang

pal lng peka terhadap alokasl  Kredi t  Investasl  Perbankan'

l v


