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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Kredit Investasi 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. (2) Pengaruh Kredit Modal 
Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. (3) Pengaruh Kredit 
Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. (4) Pengaruh Kredit 
Perumahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. (5) Pengaruh Kredit 
Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumsi, dan Kredit Perumahan Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dan Asosiatif, dimana penulis 
hanya menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan 
kredit perumahan, sedangkan variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi di 
Sumatera Barat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 
kuantitatif dan data Time Series dari tahun 2006-2013. Data yang diperoleh dianalisis 
dengan metode regresi dan estimasi OLS (Ordinary Least Square), pada tingkat 
kepercayaan 95 persen (α = 0,005). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kredit investasi berpengaruh tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumbar (prob 0,3399 > α = 0,05) 
dengan tingkat pengaruh 0,017403. (2) kredit modal kerja berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumbar (prob 0.0068 < α = 0,005) dengan tingkat 
pengaruh 0,95509. (3) kredit konsumsi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Sumbar (prob 0.0000 < α = 0,005) dengan tingkat pengaruh 0.154339. (4) 
kredit perumahan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Sumbar (prob 0.9461 > α = 0,005) dengan tingkat pengaruh 0.001185. (5) kredit 
investasi, kredit modal kerja, kredit konsumsi dan kredit perumahan secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumbar (Fstatistik = 
524.1801 > Ftabel sebesar 2.759). sumbangan secara bersama-sama antara variabel 
bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 98,82 persen dan sisanya 1.18 persen 
lainnya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model analisis. 
 Penulis menyarankan kepada pemerintah agar memberi kemudahan birokrasi 
penyaluran dana kredit kepada masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan dana bagi 
masyarakat untuk berbagai keperluan, baik untuk investasi, keperluan usaha maupun 
untuk konsumsi, agar Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. 

 

 


