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ABSTRAK 

PENGARUH AKTIVA PRODUKTIF TERHADAP RENTABILITAS BANK 

PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA DAN KABUPATEN MALANG 

Oleh: 

FX Hadisumarta N 

 

Dosen Pembimbing: 

Kuspandi, SE,AK. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fungsi bank yaitu sebagai lembaga 

intermediasi. Dalam menjalankan fungsinya, bank memperoleh sebagian besar 

dananya yang bersumber dari masyarakat dan kemudian disalurkan dalam bentuk 

aktiva produktif (Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan dana Antar 

Bank). Sumber dana menimbulkan biaya bunga dan sebaliknya aktiva produktif 

dapat menghasilkan pendapatan bunga. Selisih antara biaya bunga modal dengan 

pendapatan aktiva produktif menjadi sumber laba bagi bank. Maka, bank harus 

tepat memilih penempatan dananya, apakah itu dalam bentuk Kredit, sertifikat 

Bank Indonesia atau penempatan dana antar bank, sehingga laba yang di hasilkan 

bank maksimal dan bank harus senantiasa menjaga aktiva produktifnya agar 

terhindar dari kerugian. Perbandingan laba dengan aset bank inilah yang menjadi 

acuan bagi pengukuran profitabilitas. 

Penelitian ini bertujuan  untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel-

variabel aktiva produktif (Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan dana 

Antar Bank) terhadap rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan 

Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode survey kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Metode 

survey kuesioner diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional di kota 

dan kabupaten Malang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variebel aktiva produktif 

yaitu kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan penempatan dana antar bank 

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap rentabilitas Bank Perkreditan 

Rakyat di kota dan kabupaten Malang dan hasil uji statistik menunjukkan bahwa 

kredit merupakan variabel yang mempunyai nilai koefisiensi yang terbesar di 

bandingkan variabel lainnya. Ini di karenakan kredit memiliki memiliki bunga 

yang besar meskipun resikonya besar. 

KATA KUNCI: Rentabilitas, kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan 

penempatan dana antar bank 
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ABSTRACT 

EFFECT ON PRODUCTIVE ASSETS OF BANK PROFITABILITY IN 

THE CITY AND RURAL DISTRICT MALANG 

By: 

FX Hadisumarta N 

 

Advisor lecturer: 

Kuspandi, SE, AK. 

 

This research has background of this research by the bank functions as 

intermediary institutions. In carrying out its functions, banks obtain most of the 

funds sourced from the public and then distributed in the form of earning assets 

(loans, Bank Indonesia Certificates and Placement Interbank funds). Sources of 

funds raises interest costs and otherwise productive assets can generate interest 

income. The difference between the interest cost of capital with income earning 

assets, a source of profit for banks. Thus, banks have the right to choose the 

placement of their funds, whether it be in the form of credit, certificates of Bank 

Indonesia or the placement of funds between banks, so the profit which is derived 

the maximum bank and the bank must always maintain its productive assets in 

order to avoid losses. Comparison of profit with the bank's assets which is the 

reference for the measurement of profitability. 

This study aims to examine how much influence these variables earning 

assets (loans, Bank Indonesia Certificates and Placement Interbank funds) towards 

profitability Rural Bank in the City and the District of Malang. This study 

includes the type of quantitative research using questionnaire surveys, interviews 

and documentation. Administered questionnaire survey method to Conventional 

Rural Bank in the city and district of Malang. 

The results of this study indicate that the variable-productive assets 

variebel credit, Certificates of Bank Indonesia and the placement of funds 

between banks a statistically significant effect on the profitability of Rural Banks 

in the city and district of Malang, and the results of statistical tests indicate that 

the credit is a variable that has the largest coefficient value compared to other 

variables. This is in because of the credit has had a great interest even though the 

risk is great. 

KEY WORDS: Profitability (ROA), credit, Certificates of Bank Indonesia 

and the placement of funds between bank.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang melakukan berbagai kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan 

pada umumnya adalah untuk  memperoleh laba demi menjamin kelangsungan 

perusahaan tersebut baik perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur.  

Bank  sebagai  salah  satu  perusahaan  yang  memiliki  fungsi  intermediasi 

melakukan penghimpunan dana dari masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan 

kemudian disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman 

(kredit). Hal ini tentu akan mendatangkan laba kepada bank tersebut  melalui 

selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman tersebut.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) (2009:31.2) “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak”. Dari pengertian bank secara umum tersebut, dapat terlihat 

bahwa kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang 

kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana. 

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 Pasal 5, 

disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari dua jenis, yakni Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam UU No. 10 Tahun 1998 



 
 

2 
 

disebutkan bahwa “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. 

BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan 

pengusaha mikro, kecil dan menengah. Bank ini pada umumnya berlokasi dekat 

dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. 

BPR sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan 

sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank 

Pasar. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para 

pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari 

masyarakat. 

Usaha BPR meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, 

memberikan kredit dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada 

bank lain. 

Seperti halnya perusahaan, tujuan akhir dari bank adalah menjaga 

kelangsungan hidup bank melalui usaha untuk meraih keuntungan. Artinya, 

pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan, terutama 

mengingat bank bekerja dengan dana yang diperoleh dari masyarakat yang 

dititipkan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kegiatan operasional 

harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk memperoleh laba. 

Kota dan Kabupaten Malang sebagai salah satu kota dan kabupaten yang 

memiliki banyak BPR di wilayah kerja KBI Malang.  BPR di kota dan kabupaten 
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malang di dirikan diantaranya adalah untuk membantu permodalan masyarakat 

yang ingin  mengembangkan  usahanya. Berikut ini adalah grafik yang 

menunjukan perolehan laba BPR kota dan kabupaten Malang pada tahun 2010 

Grafik 1.1 

Data Perolehan Laba PT BPR Kota dan Kabupaten Malang 

Tahun 2010 

 

Dari Grafik 1.1 dapat dilihat data perolehan laba BPR kota dan kabupaten 

Malang pada tahun 2010. Laba yang diperoleh masing-masing BPR memiliki 

jumlah yang variatif. Dapat dilihat dari grafik mengenai fluktuasi perolehan laba 

antar BPR. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya garis gambar yang menjulang 

tinggi ke atas dan yang mengarah ke bawah. Garis yang mengarah kebawah 
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menunjukan bahwa bank membukukan laba negatif atau dengan kata lain 

mengalami rugi, sedangkan garis yang mengarah ke atas bank memperoleh laba. 

Berdasarkan Grafik 1.1, ada satu bank yang labanya sangat tinggi bila 

dibandingkan dengan bank lainnya. Bank yang membukukan laba tertinggi itu 

adalah PT BPR Armindo Kencana. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi PT 

BPR Armindo Kencana. Pada tahun 2010, bank tersebut membukukan laba 

sebesar Rp.4.396.671. Laba tersebut dapat dikatakan sangat tinggi bila 

dibandingkan bank lainnya yang hanya mampu membukukan laba di bawah tiga 

milyar pada tahun 2010. 

Di tengah kesuksesan PT BPR Armindo Kencana yang mampu 

membukukan laba di atas 4 milyar pada tahun 2010, ada dua bank yang 

membukukan rugi pada tahun 2 dan sisanya sebanyak 36 bank membukukan laba.  

Bank akan selalu berusaha untuk memperbesar laba yang diperolehnya. 

Tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk meningkatkan laba atau 

Rentabilitas. Hal ini dikarenakan bahwa dengan laba yang besar bukanlah menjadi 

suatu  indikator yang mutlak bahwa perusahaan telah beroperasi secara efektif dan 

efisien. Tingkat efisien dapat diukur dengan membandingkan antara laba yang 

diperoleh dengan aset untuk menghasilkan laba tersebut. 

Kemampuan bank untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan 

dinyatakan dalam persentase (%) disebut dengan Rentabilitas. Rentabilitas diukur 

dengan kesuksesan bank dan kemampuannya dalam mengelola serta 

menggunakan aktivanya secara produktif. 
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Rasio Rentabilitas memberikan informasi mengenai seberapa efisien suatu 

bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan 

berapa besar keuntungan rata-rata dapat diperoleh terhadap setiap rupiah asetnya. 

Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik pula bank dalam menggunakan 

asetnya. 

Rentabilitas menjadi indikator kinerja keuangan bank. Apabila bank 

mengalami rugi usaha, maka akan menghambat kegiatan operasional dan 

berdampak pada tingkat kesehatannya. Jika terjadi penurunan laba secara terus 

menerus dalam jangka waktu yang panjang akan memungkinkan bank mengalami 

kebangkrutan dikarenakan tidak mampu memenuhi biaya operasionalnya. 

Rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur Rentabilitas sebuah bank 

menggunakan beberapa indikator yaitu return on asset (ROA), return on equity 

(ROE), net profit margin, dan rasio biaya operasional. Bank Indonesia (BI) 

menekankan pentingnya penilaian berdasarkan ROA yang merupakan rasio antara 

laba sebelum pajak dengan total aktiva. Hal ini karena BI lebih mengutamakan 

nilai Rentabilitas bank yang diukur melalui aset yang dananya sebagian besar 

berasal dari simpanan masyarakat serta rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi 

pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. 

Kondisi ROA BPR di kota dan kabupaten Malang saat ini sangat baik jika 

di bandingkan  kota dan kabupaten lain yang menjadi  pengawas KBI Malang. 

Adapun rata-rata ROA tahun 2011 untuk kota dan Kabupaten Malang sebesar 

5,74; kota dan kabupaten probolinggo sebesar 3,5; Kota dan kabupaten Pasuruan 

4,8; kota Batu sebesar -1; dan kabupaten lumajang 2,4. Angka tersebut 
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menunjukkan bahwa rata-rata ROA BPR di kota dan kabupeten Malang paling 

tinggi dari kota dan kabupeten di sekitarnya dan sudah sesuai dengan yang di 

tetapakn Bank Indonesia. 

Melihat kondisi ROA BPR di kota dan kabupaten malang, manajer bank 

sudah berhasil mengelola aktiva proktifinya tetapi manajer lebih dituntut untuk 

lebih meningkatkan rentabilitasnya. Dana yang dihimpun dari berbagai sumber 

harus benar-benar ditanamkan dalam aktiva produktif. Penanaman dana ini 

ditujukan untuk memperoleh pendapatan bank. Adapun yang dimaksud dengan 

aktiva produktif dalam skripsi ini adalah Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan 

Penempatan dana antar bank. 

Selama ini, Rentabilitas bank bersumber pada dua kelompok utama, yakni 

pengelolaan aset dan handling transaction (pendapatan yang berasal dari luar 

pengelolaan aset). Pengelolaan aset bank akan berhubungan dengan aktiva 

produktif yang dimilikinya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 

8/19/PBI/2006, aktiva produktif BPR terdiri dari kredit, Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) dan penempatan dana antar bank. 

Manajer bank harus secara cermat menempatkan dana pada aktiva 

produktif (kredit, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan penempatan dana antar 

bank) serta menjaga agar kualitas penanaman modal pada aktiva produktif 

senantiasa berjalan baik. Pengelolaan dana yang tepat bisa menghasilkan laba 

yang tinggi. Laba dari aktiva produktif diperoleh dari selisih antara pendapatan 

bank yang didominasi oleh pendapatan bunga aktiva produktif dengan beban bank 
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yang didominasi oleh biaya modal bank. Laba ini menjadi sumber pendapatan 

bagi bank kemudian menjadi sumber rentabilitas bank tersebut. 

 Penelitian dibidang perbankan yang dilakukan Raja (2010) menunjukan 

bahwa aktiva produktif yang dimiliki bank umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2007-2009 memberikan pengaruh secara simultan terhadap 

rentabilitas bank dan sacara parsial aktiva produktif belum berpengaruh terhadap 

rentabilitas bank. Aktiva produktif yang di teliti dalam penelitian ini yaitu Kredit 

yang diberikan, penempatan dana pada bank lain, surat-surat berharga dan 

penyertaan modal. 

  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud menuangkan 

penelitian ini dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Aktiva Produktif Terhadap 

Rentabilitas Pada Bank Perkreditan Rakyat  di Kota Malang dan Kabupaten 

Malang”.  

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat di rumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah variabel Kredit, Sertifikat Bank Indonesia , serta Penempatan Dana 

Antar Bank yang ketiganya merupakan aktiva produktif berpengaruh terhadap 

Rentabilitas? 

2.  Dari ketiga variabel tersebut (Kredit, Sertifikat Bank Indonesia , serta 

Penempatan Dana Antar Bank), manakah variabel yang paling mempengaruhi 

Rentabilitas? 
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1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah  yang di teliti oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian 

ini meliputi: 

1. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Konvensional. 

2. Lokasi penelitian adalah pada Bank Perkreditan Rakyat di  kota dan 

kabupaten Malang. 

3. Penulis   melakukan   pengamatan   terhadap   tingkat   rentabilitas   

dengan menggunakan indikator (alat ukur) Return on Assets(ROA).  

4. Pada penelitian data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner, 

wawancara dan dokumentasi 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Aktiva produktif berpengaruh terhadap 

Rentabilitas di BPR Kota dan Kabupaten Malang  

2. Untuk mengetahui variable aktiva produktif (Kredit, Sertifikat Bank 

Indonesia, serta Penempatan Dana Antar Bank) manakah yang paling 

berpengaruh terhadap Rentabilitas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu menejemen keuangan dan manajemen 
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perbankkan, khususnya yang berkaitan dengan topik Pengelolaan Harta dan 

Kewajiban (Asset and Liability Management) serta memberikan wawasan 

keilmuan di bidang manajemen dana bank khusus dalam hal penanaman aktiva 

produktif  terhadap peningkatan rentabilitas ekonomi, terutama dapat dijadikan 

sumber penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Sebagai bahan referensi bagi pihak BPR Kota dan Kabupaten Malang dalam 

megelola aktiva produktif oleh pihak bank sehingga diharapkan dapat mencapai 

rentabilitas yang maksimal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh aktiva produktif terhadap 

rentabilitas Bank Perkreditan rakyat di kota dan kabupaten Malang. Pada 

penelitian skripsi ini, peneliti akan memaparkan sitematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PEDAHULUAN  

   Bab ini memuat latar belakang masalah yang dasar bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian. Selain itu, dalam bab ini memaparkan fokus penelitian 

yang terdiri dari rumusan masalah dan batasan masalah. Selanjutnya bab ini juga 

akan menjabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Bab ini memuat landasan teori yang dijadikan peneliti sebagai dasar untuk 

menjawab masalah. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang 
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dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam secara sistematik. 

Bab ini juga menjelaskan tentang hipotesis yang akan di kembangkan di dalam 

penelitian. 

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan rencana,prosedur dan metode penelitian yang 

digunakan. Metodologi penelitian memuat metode penelitian, sumber dan teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data serta pengujian hasil 

penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan secara lebih mendalam mengenai hasil penelitian 

yang telah dilakukan.  Secara sistematis pembahasan tersebut diperlukan untuk 

menarik sebuah kesimpulan. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan rekomendasi atau saran yang 

disajikan secara terpisah. Isi dari bab ini diperoleh dari hasil penelitian yang di 

lakukan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI dan PENGEMBANGAN 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Istilah bank berasal dari bahasa itali yaitu banca yang berarti uang 

(htttp:id.wikipedia.org/wiki/bank). Bank di kenal sebagai meja tempat menukar 

uang. Pengertian ini berkembang menjadi tempat penitipan dan penyimpanan 

uang, pemberi atau penyalur kredit dan perantara dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank adalah salah satulembaga keuanganyang mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. 

 Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) atas perubahan UU No. 

7 Tahun 1992 tentang Perbangkan. Pengertian bank adalah sebagai berikut “Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.   

 Aktivitas   perbankan   selalu   berkaitan   dalam   bidang keuangan. 

Menghimpun dana dari masyarakat  luas  (dalam  istilah perbankan dikenal 

dengan  kegiatan  pendanaan  (funding) )  merupakan  aktivitas  yang  utama. 

Berbagai strategi dilakukan oleh bank agar  masyarakat  mau  menanamkan 

dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat  dipilih oleh 

masyarakat  antara  lain tabungan,  sertifikat  deposito,  dan  deposito berjangka.  

Setelah  memperoleh  dana  dalam bentuk  simpanan  dari masyarakat, maka oleh 
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bank dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam 

bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam 

pemberian kredit, debitur akan dikenakan jasa pinjaman oleh kreditur dalam bentuk 

bunga dan biaya administrasi.  

Menurut PSAK (2009:31.2), bank didefinisikan sebagai berikut: ”Bank  

adalah  badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk lainnya dlam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.  

2.1.2 Jenis-jenis Bank 

 Jenis-jenis bank menurut Kasmir (2008:35) dapat ditinjau dari berbagai 

segi, antar lain: 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

a. Bank Umum 

Pengertian Bank Umum sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan adalah bank yang melaksanakankegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 

yang diberikan adalah umum, dalam artidapat memberikan seluruhjasa 

perbankkan yang ada. Bank umum sering disebutdengan bank 

konvensional (commercial bank). 
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b. Bank Perkreditan Rakyat 

BPR adalah bank  yang  melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Jenis bank yang di tinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa 

saja yang memiliki bank tersebut. Adapun kepemilikan ini dapat dilihat 

dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank 

bersangkutan. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Bank milik pemerintah 

merupakan suatu bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki 

oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh 

pemerintah pula. 

b. Bank milik swata nasional 

seluruh atau sebagian besar saham dari bank jenis ini di miliki oleh 

swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan  oleh swasta, 

begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. 

c. Bank milik asing 

bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, 

baik milik swasta asing atau pemerintah asing. 
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d. Bank milik campuran 

saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional yang secar mayoritas kepemilikan sahamnya di pegang oleh 

warga negara indonesia. 

3. Dilihat dari segi status 

a. Bank devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan tansaksi keluar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, 

misalnya transfer keluarnegeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, 

pembukuan dan pembayaran letter of kredit dan transaksi lainnya. 

b. Bank non devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin melaksanakan transaksi 

sebagai banlk devisa sehingga tidak bisa melaksanakan trnasaksi 

seperti halnya bank devisa. 

4. Dilihat dari segi menetukan harga. 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

Bank jenis ini menggunakan jenis bunga untuk menentukan harga jual, 

misalnya untuk produk simpanan. 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Dalam menentukan harganya, bank jenis ini menggunakan sistem bagi 

hasil. 
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2.2 Konsep Tentang Bank Perkreditan Rakyat(BPR) 

 Bank Perkteditan Rakyat (BPR) sebagai bagian dari perbankan nasional 

perlu di perkuat agar mampu berkembang dan meningkatkan pelayanan kepada 

mayarakat khususnya pengusaha mikro dan pengusaha kecil. Dengan begitu, 

maka diharapkan BPR mampu turut serta dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasioanl dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka di perlukan perbankan nasional yang tangguh 

dna efisien. 

2.2.1 Pengertian BPR  

 Pengertian BPR menurut UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan adalah “lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya 

dalambentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya dan/atau bentuk 

lainnya yang di persamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagaio usaha 

BPR” . Adanya perkembangan lembaga keuangan BPR  paska UU Perbankan No. 

7 Tahun 1992 tersebut dan kondisi lembaga keuangan pada umunya, terutama 

pada masa krisis moneter tahun 1997, maka pengertian BPR mengalami perbahan 

dengan munculnya UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. 

 Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 pasal 1 tentang Perbankan  disebutkan 

bahwa definisi dari BPR adalah “bank  yang  melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Dengan demikian ada dua 

pengertian BPR, yaitu BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional yang tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip 
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syariah (disebut BPR) dan BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah yang tidak diperkenankan melakukan kegiatan secara 

konvensional, disebut BPR Syariah (BPRS). Kegiatan usaha BPR terutama 

ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan. 

 Menurut Hasibuan (2002:38), BPR didefinisikan sebagai “bank yang tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dalam pelaksanaan kegiatan 

usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah”, BPR 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

 Maka, dapat disimpulkan bahwa BPR adalah suatu bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha bank secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah 

yang memiliki ruang linkup usaha lebih sempit jika dibandingkan dengan bank 

bank umum karena tidak diperkenankan memberi jasa dalam laulu lintas 

pembayaran. 

2.2.2 Asas BPR 

 Asas merupakan dasar cita-cita organisasi. BPR sebagi sebuah organisasi 

yang berorientasi mencari keuntungan, juga memiliki asas yang dijadikan acuan 

dalam menjalankan usahanya. Menurut Subagyo (2005:119), “ BPR berasaskan 

demoktasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” 

 Hal ini sesuai dengan pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

yang menyatakan bahwa ”Perbankkan Indonesia dalam melakukan usahanya 

menggunakan prinsip kehati-hatian.” 
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2.2.3 Peranan dan Tujuan BPR 

 Pada mulanya tugas BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan 

modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktik-praktik para pelepas 

uang atau yang lebih di kenal dengan istilah rentenir. Dengan semakin 

berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidakhanya ditujukan bagi 

masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi 

masyarakat golongan ekonomi lemah di perkotaan. 

 Menurut Subagyo (2005:119), BPR berperan sebagai penghimpun dan 

penyalur  dana masyarakat, yaitu menghimpun dana dari sektor rumah tangga 

(kelompok masyarakat berpendapatan rendah) dan menyalurkan kepada 

perusahaan (kelompok pengusaha ekonomi lemah).  

 Munculnya BPR tersebut menunjukkan bahwa selama ini kelompok 

masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok pengusaha ekonomi lemah 

belum mampu melakukan akses ke lembaga keuangan yang sudah ada. Oleh 

karena itu, peranan lembaga keuangan BPR sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahterahan masyarakat 

indonesia terutama kesejahterahan kelompok masyarakat berpendapatan rendah 

dan kelompok pengusaha ekonomi rendah. 

 Peranan BPR sebagi penghimpun dan penyalur dana masyarakat dapat 

mewujudkan tujuan BPR. Menurut Subagyo (2005:119) tujuan dari BPR adalah “ 

sebagai lembaga keuangan penunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

(sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan nasional) dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 
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ke arah peningkatan kesejahterahan rakyat banyak.” 

2.2.4 Sasaran BPR  

 Sesuai peranan BPR sebagi penghimpun dana dari sektor rumah tangga dan 

penyalur dana kepada sektor perusahaan, maka munculnya BPR mempunyai 

sasaran. Yang menjadi sasaran BPR adalah melanyani kebutuhan petani, peternak, 

nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan (Subagyo. 

2005:120). 

 Kelompok tersebut dijadikan sasaran BPR karena belum dapat terjangkau 

oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, 

pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Selain itu, agar 

layanan saluran dan alokasi dana kelompok masyarakat tersebut tidak dilakukan 

oleh para pelepas uang (rentenir). 

2.2.5 Kegiatan Usaha BPR  

 Dalam UU No. 10 tahun 1998 Pasal 13 tentang Perbangkan di jelaskan 

mengenai usaha BPR meliputi: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka dan tabungan dan/atau bentuk lain yang di persamakan 

dengan itu; 

2. Memberikan kredit; 

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan 

prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang dengan ketentuan 

yang di tetapkan Bank Indonesia. 

4. Menempatkan  dananya  dalam  bentuk   Sertifikat   Bank  Indonesia  
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(SBI), deposito berkangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada 

bank lain. 

 Selanjutnya dalam pasal 14 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbangkan 

disebutkan usaha larangan bagi BPR yang meliputi; 

a. Menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran 

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

c. Melakukan penyertaan modal. 

d. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha utamanya. 

e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13  

 Menurut Kasmir (2008:44), yang termasuk dalam kegiatan BPR sebagai 

berikut: 

a. Menghimpun dana dalam bentuk:  

1. Simpanan tabungan   

2. Simpanan deposito, 

b. Menyalurkan dana dalam bentuk: 

1. Kredit investasi,  

2. Kredit modal kerja  

3. Kredit perdagangan. 

c. Larangan-larangan bagi BPR adalah sebgai berikut: 

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro  

2. Mengikuti kegiatan kliring 
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3. Melakukan kegiatan valuta asing dan peransurasian 

2.2.6 Bentuk Hukum BPR 

 Bentuk hukum BPR berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

dapat berupa salah satu dari: 

1. Perusahaan Daerah (PD) 

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh 

pemerintah daerah, dimana kekayaan perusahaan dipisahkan dari 

kekayaan negara. Tujuan perusahaan daerah adalah mencari keuntungan 

yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah. 

2. Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 

badan usaha koperasi  sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas asas   kekeluargaan.   Tujuan   koperasi   untuk   

meningkatkan   kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Pengelolaan badan usaha dilakukan  secara  efektif  dan  

efisien  tanpa   mengabaikan  prinsip-prinsip koperasi. 

3. Perseroan Terbatas 

Perseroan   Terbatas   (PT)   adalah   suatu   persekutuan   untuk   

menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi 

atas beberapa saham dimana setiap pemegang saham turut mengambil 

bagian sebanyak satu atau lebih saham. Para pemegang saham (sebagai 

pemilik perusahaan) bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang 

perusahaan sebesar modal yang disetor.  
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Tujuan PT adalah untuk memperoleh laba maksimal, dimana  laba  

tersebut sebagian dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk 

deviden, dan sebagian untuk menambah modal serta membentuk 

cadangan. Bentuk lainnya yang di tetapkan dengan peraturan Pemerintah 

(PP). 

 

2.3  Sumber Dana Bank 

Sumber dana bank merupakan faktor terpenting untuk kelangsungan 

usaha, dimana sumber dana pihak ketiga merupakan penghimpunan dana terbesar. 

Dana yang berhasil dihimpun tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk 

penanaman dalam aktiva produktif serta untuk biaya operasional lainnya.  

Menurut Dendawijaya (2009:46), sumber dana dari bank terdiri dari 3 

alternatif yaitu 

1. Dana Pihak Kesatu (Dana dari Modal Bank sendiri) 

Dana bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau 

pemegang saham, baik pemegang saham pendiri maupun pihak pemegang 

saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, 

termasuk pemegang saham publik. 

2. Dana Pihak Kedua (Dana Pinjaman dari pihak Luar) 

Dana Pihak Kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar 

sebagai pinjaman baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

sesuai kebutuhan dari bank peminjam, yang terdiri atas dana-dana sebagai 
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berikut yaitu Call Money, Pinjaman Biasa AntarBank,  Pinjaman dari 

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Pinjaman dari Bank Sentral 

3. Dana Pihak Ketiga ( Dana dari Masyarakat) 

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber 

dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Dana masyarakat itu 

terdiri atas beberapa jnis yaitu Giro, deposito, dan tabungan. 

 

2.4 Alokasi Dana Bank 

Menurut Kasmir (2001:91) “alokasi dana bank adalah menjual kembali dana 

yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan”. 

 Penjualan dana tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan 

seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya pihak perbankan harus dapat 

memilih berbagai alternatif yang ada. 

Keuntungan utama bisnis perbankan adalah selisih antara bunga dari 

sumber-sumber dana dengan bunga yang diterima dari alokasi dana tertentu. Oleh 

karena itu baik faktor-faktor sumber dana maupun alokasi dana memegang 

peranan yang sama pentingnya didunia perbankan. Penentuan bunga sumber dana 

akan sangat berpengaruh terhadap bunga alokasi dana yang akan dibebankan. 

Menurut Sinungan (2000:92) Alokasi dana bank mempunyai beberapa 

tujuan yaitu : 

a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup, dan 
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b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi 

likuiditas tetap aman. 

Dengan menggabungkan dua keinginan diatas, maka alokasi dana bank 

harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat yang diperlukan nasabah tidak 

merasa kecewa atas pelayanan dan ketetapan pelayanan bank. 

 

2.5  Penanaman Dana Pada Bank Berdasarkan Aktiva 

Menurut Dendawijaya (2005:66) Penanaman dana pada aktiva berdasarkan 

sipat aktiva yaitu: 

a. Penanaman Aktiva Produktif (earning Assets) 

Aktiva Produktif atau earning assets adalah semua aktiva dalam rupiah dan 

valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh 

penghasilan sesuai dengan fungsinya. Pengolaan dana dalam aktiva 

produktif merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk 

membiayai keseluruhan biaya operasional bank, termasuk biaya bunga, 

biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya. 

Komponen aktiva produktif terdiri atas 

1. Kredit yang diberikan  

2. Penempatan dana pada bank lain 

3. Surat-surat berharga dan 

4. Penyertaan modal 
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b. Penanaman dana pada aktiva yang tidak produktif (Non earning Assets). 

Alokasi dana dalam aktiva tidak produktif atau nonearning assets adalah 

penempata dana bank dlam aktiva yang tidak memberikan hasil bagi bank. 

Komponen daan dalam bentuk aktiva tidak produktif ini terdiri atas: 

1. Alat-alat likuid 

Alat likuid tatau cash asset adalah aktiva yang dapat dipergunakan 

setiap saat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Aktiva ini 

merupakan alat yang paling likuid dari keseluruhan aktiva bank. 

2. Aktiva tetap dan inventaris 

Aktiva tetap yang dimilki bank dapat berbentuk tanah, gedung kantor, 

peralatan kantor seperti komputer, faksimile, ATM, peralatan, 

promosi dan lain-lain. 

 

2.6 Konsep Tentang Aktiva Produktif 

2.6.1 Pengertian Aktiva Produktif 

 Aktiva dalam bank mencerminkan posisi kekayaan yang merupakan  hasil 

penggunaan dana bank dalam berbagai bentuk (Siamat, 2004:94). Sebagai 

lembaga pemberi jasa-jasa keuangan, bank menempatkan sebagain dananya 

kedalam aktiva produktif. Aktiva produktif atau productive asset, sering juga 

disebut dengan earning asset yang berarti aktiva yang menghasilkan karena 

penempatan dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan yang di 

harapkan. 
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 Pengertian aktiva produkti menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK 

(2009:31.2) adalah “Aktiva  Produktif  adalah  penanaman  dana  bank,  baik  

dalam  rupiah  maupun valas dalam bentuk kredit, efek  (surat berharga), efek 

yang dibeli dengan janji dijual kembali (reserve repo), tagihan derivatif, tagihan 

akseptasi, penempatan dana pada bank lain, penyertaan, dan lain-lain.” 

 Dendawijaya (2009:61) mendefinisikan aktiva produktif atau earning assets 

sebagai ”semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan 

maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya” 

 Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 

8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat disebutkan bahwa “ aktiva 

produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh 

penghasilan, dalam bentuk kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan penempatan dana 

Antar Bank.” 

 Pengelolaan dana dalam aktiva produktif merupakan sumber pendapatan bank 

yang di gunakan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional bank. Pengelolaan 

dana ini bertujuan agar bank dapat menutup seluruh biaya, baik biaya bunga, biaya 

tenaga kerja maupun biaya oprasioanal lainnya, serta agar bank dapat memperoleh 

keuntungan. 

 Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa aktiva 

produktif adalah suatu bentuk pengalokasian dana yang dilakukan bank yang dapat 

memberikan penghasilan atau pendapatan bagi bank. 
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2.6.2  Komponen Aktiva Produktif 

 Menurut Dendawijaya (2009:61) komponen aktiva produktif terdiri atas kredit 

yang di berikan, penempatan pada  bank lain, surat-surat berharga dan penyertaan 

modal.” 

1.  Kredit yang di berikan 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan.  

2.  Penempatan pada bank lain 

Penempatan dana pada bank lain dapat berupa: 

a. Deposito berjangka pada bank lain 

b. Call money 

c. Pinjaman uang biasa,berjangka menengah danp anjang. 

d. Surat berharga dalam pasar uang. 

(Dendawijaya, 2009:62) 

3.  Surat-surat berharga 

Penanaman  dana dalam surat berharga meliputi surat-surat berharga 

jangka pendek sebagai cadangan sekunder dan surat-surat berharga jangka 

panjang untuk mempertinggi profitabilitas bank. Menurut Dendawijaya 

(2009;62), penanaman dana dalam surat berharga antara lain dapat 
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berbentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), berbagai macam obligasi dan 

saham-saham yang terdaftar pada bursa efek. 

4.  Penyertaaan modal 

Menurut Dendawijaya (2009:62) alokasi dana dalam bentuk penyertaan 

modal adalah “ penanaman dana dalam bentuk saham secara langsung 

pada bank lain atau lembaga keuangan lain yang berkedudukan di dalam 

dan di luar negeri”.  

 BPR sebagai salah satu jenis bank yang diakui berdasarkan Undang-undang 

memiliki karakteristik kegiatan usaha yang sedikit berbeda dengan  bank umum. 

Kegiatan usaha BPR lebih sempit bila di bandingkan dengan bank umum karena 

BPR dilarang untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, menerima 

simpanan giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan kegiatan 

penyertaan modal dan perasuransian. 

 Berdasarkan karakteristik BPR tersebut, maka komponen aktiva produktif 

yang dimiliki BPR berdasarkan PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva 

Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR 

adalah terdiri dari “kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan dana antar 

bank”.  

 

2.7 Kredit 

2.7.1 Pengertian Kredit  

Istilah credit berasal dari bahasa Latin yaitu credo yang berarti I believe, I 

trust, saya percaya. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. 
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Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima 

kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan 

perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan 

sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali sesuai jangka waktu.  

 Menurut PBI No 8/19/PBI/2006 Pasal 1 tentang Kualitas Aktiva Produktif 

dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan 

Rakyat, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagiahan yang dapat di persamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Dari 

pengertian ini kita melihat adanya suatu imbalan yang diterima kreditur pada masa 

yang akan datang berupa jumlah bunga, imbalan atau hasil keuntungan.  

 Menurut Hasibuan (2002:87), “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang 

harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati”. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank 

yang terbesar. Disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan penanaman 

dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Maka 

dapat dinyatakan bahwa usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka 

mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan 

berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirong-rong kredit bermasalah 

akan mundur.  
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2.7.2 Tujuan dan Fungsi Kredit  

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. 

Adapun yang menjadi tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2002:96) adalah:  

1. Mencari keuntungan  

Keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank 

sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada 

nasabah.  

2. Membantu usaha nasabah  

Bank memberikan fasilitas kredit untuk membantu usaha nasabah yang 

membutuhkan dana, baik untuk investasi maupun untuk modal kerja. 

Dengan dana ini maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan 

memperluas usahanya.  

3. Membantu pemerintah  

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak 

perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti 

adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.  

Fungsi kredit sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir (2008:101) adalah:  

1. Untuk meningkatkan daya guna uang,  

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, yang berarti 

jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang 

berguna.  
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2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,  

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang 

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh 

tambahan uang dari daerah lainnya  

3. Untuk meningkatkan daya guna barang  

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur 

untuk mengolah barang menjadi berguna atau bermanfaat.  

4. Untuk meningkatkan peredaran barang  

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu 

wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari 

satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat 

meningkatkan jumlah barang yang beredar.  

5. Sebagai stabilitas ekonomi  

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi 

karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah 

barang yang diperlukan oleh masyarakat  

2.7.3 Unsur dan Jenis Kredit 

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas 

kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian 

kepercayaan, ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan betul-betul yakin 

bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai 

dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah 
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pihak. Tanpa keyakinan, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan 

masyarakat yang diterimanya. 

Menurut Rachmat Firdaus ( 2005:13 ), peristiwa kredit akan terjadi apabila 

dipenuhi unsur-unsur antara lain adanya orang atau badan yang memiliki uang, 

barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (kreditur), 

adanya pihak yang membutuhkan uang, barang, atau jasa (debitur), adanya 

kepercayaan dari kreditur kepada debitur, adanya janji dan kesanggupan untuk 

membayar kembali dari debitur kepada kreditur, adanya perbedaan waktu antara 

penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dan saat pembayaran kembali dari 

debitur, adanya resiko sebagai akibat perbedaan waktu (waktu sekarang dan waktu 

yang akan datang). 

Menurut Kasmir ( 2002:94 ) Unsur-unsur Kredit sebagai berikut : 

1. Kepercayaan 

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa 

uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu 

yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, dimana sebelumnya 

dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun 

ekstern. 

2. Kesepakatan 

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan 

antara si pemberi dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam 

suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan 

kewajibannya masing-masing. 
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3. Jangka Waktu 

Setiap kredit yang akan diberikan jangka waktunya tertentu, jangka waktu ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu 

tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka 

panjang. 

4. Resiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko 

yang tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu 

kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko menjadi 

tanggungan Bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun 

untuk resiko yang tidak disengaja. 

5. Balas Jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kredit tersebut 

yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan 

administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank. 

Pada prinsipnya kredit itu cuma satu macam saja yaitu uang bank yang 

dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu 

dimasa mendatang, disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga. Tetapi 

berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang 

mempengaruhi bidang usaha para nasabah. Jenis-jenis kredit menurut Taswan 

(2008:216) adalah : 

1. Jenis kredit menurut bentuknya. 

a. Kredit rekening koran 
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Dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening 

korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan 

pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit 

secara umum dihitung secara harian berdasarkan debet (outstanding 

credit) atau nilai rata-rata debet setiap bulannya. 

b. Installment loan  

Kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur 

menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, 

dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. 

2. Jenis kredit menurut jangka waktu. 

a. Kredit jangka pendek. 

Kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. 

b. Kredit jangka menengah 

Kredit yang berjangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun. 

c. Kredit jangka panjang. 

Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. 

3. Dilihat dari segi tujuan kredit. 

a. Kredit Modal kerja 

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja 

usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan. 
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b. Kredit investasi 

Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya 

kredit untuk membangun pabrik, membeli mesin dan pembangunan 

infrastruktur lainnya. 

c. Kredit konsumtif 

Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering 

disebut juga personal loan. 

Menurut PBI No 8/19/PBI/2006 Pasal 3. Aktiva produktif dalam  bentuk 

kredit di klasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut: 

a. kredit dengan angsuran, diluar Kredit Pemilikan Rumah, dengan masa 

angsuran: 

1) kurang dari (1) satu bulan 

2) 1 (satu) bulan atau lebih 

b. kredit dengan angsuran, untuk kredit kepemilikan rumah 

Kredit dengan angsuran adalah Kredit yang pembayaran kembali pokok Kredit 

diatur secara bertahap menurut jadual waktu yang ditentukan dalam perjanjian 

Kredit. 

c. kredit tanpa angsuran  

Kredit tanpa angsuran adalah Kredit dimana Eebitur hanya membayar angsuran 

bunga, sementara pembayaran kembali pokok kreditnya tidak diatur secara 

bertahap dalam perjanjian Kredit. 
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2.7.4 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam  Bentuk Kredit 

  Berdasarkan PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif 

dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR disebutkan 

bahwa Kualitas aktiva Produktif dalam bentuk Kredit di tetapkan dalam 4 (empat) 

golongan yaitu Lancar, Kurang lancar, Diragukan, dan Macet.  

2.7.5 Prinsip-Prinsip Analisis Kredit 

Kasmir (2006:91) memaparkan prinsip analisis pemberikan kredit dengan 

konsep 5c, yaitu: 

a. Character 

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar 

belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun 

yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, 

keadaan keluarga, hobby dan sosial standingnya. 

b. Capacity 

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bisnis yang dihubungkan 

dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan 

kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan 

pemerintah. 

c. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan 

keuangan (neraca dan laporan rugi laba). 
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d.  Collateral 

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik. Jaminan baiknya melebihi jumlah kredit yang 

diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu 

masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. 

e.  Condition of Economy 

Dalam melihat kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi 

sekarang dan kemungkinan untuk masa mendatang sesuai sektor masing-

masing serta diakibatkan dengan prospek usaha dari sektor yang 

dijalankan. 

2.7.6 Resiko Kredit 

  Resiko secara umum adalah kemungkinan kerugian atau kegagalan dalam 

bisnis perbankan. Risiko kredit merupakan salah satu risiko yang dihadapi bank, 

disamaping risiko likuiditas, risiko manajerial maupun resiko kekhilafan manusia. 

Risiko kredit umumnya mengambil bagian terbesar dalam bisnis bank perkreditan 

rakyat karena pinjaman biasanya merupakan bagian terbesar dalam aktiva mereka. 

Resiko itu adalah risiko  gagal bayar atau kredit macet, dimana konsumen atau 

nasabah memiliki ketidakmapuan membayar pinjaman konsumen kepada pihak 

bank. Risiko ini yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah. 

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan 

pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan kepada 

bank akan memperoleh rugi yang potensial. Rivai (2006:476) menguraikan bahwa 

kredit bermasalah merupakan kredit dimana cidera janji dalam pembayaran 
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kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian 

di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di 

kemudian hari bagi bank dalam arti luas. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab 

timbulnya kredit bermasalah (credit risk), yaitu:  

1. Faktor Internal  

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari intern bank itu sendiri, 

terdiri dari debitur sebagai nasabah dan kreditur sebagai pihak bank.  

a. Nasabah  

Gagal bayar (default risk) dapat terjadi karena karakter, itikad yang 

tidak baik, ketidakmampuan atau kurang kompeten dan tidak adanya 

prospek dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar 

angsuran pokok maupun bunga atas pinjamannya terhadap bank, antara 

lain:  

i) Nasabah tidak atau kurang pengalaman dalam mengelola usaha.  

ii) Tidak jujur dalam memanfaatkan, mengelola dana yang ada.  

iii) Nasabah kurang memberikan waktu dalam pembayaran.  

iv) Nasabah tidak kompeten.  

v) Nasabah serakah.  

Kemacetan kredit dapat terjadi akibat 2 hal yaitu:  

i) Adanya unsur kesengajaan  

Tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dari pihak debitur 

walaupun sebenarnya nasabah tersebut mampu.  

ii) Adanya unsur tidak sengaja  
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Debitur mau membayar, tetapi tidak mampu melakukan 

pembayaran oleh sebab tertentu seperti musibah bencana alam, dan 

faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia.  

b. Pihak Bank  

Sikap atau tindakan dari kreditur yang tidak profesional dalam 

melakukan pemberi kredit, kurang ketelitian dalam mengawasi, 

memonitor serta memprediksikan atau mendeteksi risiko yang akan 

tejadi di kemudian hari, antara lain:  

i) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah, 

kurangnya mengadakan review, meminta laporan dan tidak 

menganalisis laporan keuangan calon nasabah serta kurangnya 

informasi-informasi lainnya tentang calon nasabah.  

ii) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan 

penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali dan kurang 

mengadakan kontak dengan nasabah.  

iii) Pemberian kelonggaran yang terlalu banyak, terutama dalam 

mencantumkan syarat-syarat dari calon nasabah, dan terlalu 

kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan.  

iv) Keyakinan yang berlebih dari pihak bank sehingga pihak bank 

kurang mengadakan kunjungan on the spot pada lokasi 

perusahaan nasabah.  

v) Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat dari pihak bank, 

sehingga terjadi pengikatan jaminan yang kurang sempurna.  
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vi) Sikap memudahkan dari pejabat bank atau account officer.  

vii) Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.  

viii) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon 

nasabah. 

Menurut Siamat (2001:175), faktor internal kredit bermasalah terjadi 

disebabkan karena:  

i) Kebijakan perkreditan yang ekspansif.  

Bank yang memiliki kelebihan dana (excess liquidity) sering 

menetapkan kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang 

melebihi pertumbuhan kredit secara wajar yaitu dengan 

menetapkan sejumlah target kredit yang harus dicapai untuk 

kurun waktu tertentu, sehingga mengakibatkan tidak lagi selektif 

dalam memilih calon debitur dan kurang menerapkan prinsip-

prinsip perkreditan yang sehat dalam menilai permohonan kredit 

sebagaimana seharusnya.  

ii) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.  

Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa 

disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia 

khususnya yang menangani masalah perkreditan belum memadai. 

Salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut dari 

sisi intern bank adalah pihak dalam bank yang sangat dominan 

dalam pemutusan kredit.  
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iii) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit.  

Kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank dapat 

dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur 

tapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap 

dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak 

dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi 

usaha debitur secara periodik.  

iv) Lemahnya sistem informasi kredit.  

Sistem informasi kredit yang tidak berjalan sebagaimana 

seharusnya akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang 

pada gilirannya akan sulit melakukan deteksi dini, sehingga dapat 

menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.  

2. Faktor eksternal (external environment)  

Faktor ekternal adalah faktor yang berasal dari luar bank tersebut, yang 

terdiri dari pengaruh atau perubahan lingkungan (environment) yang dapat 

menimbulkan kerugian, baik untuk debitur (nasabah) maupun kreditur 

(pihak bank). Faktor eksternal merupakan faktor risiko yang terkait dan 

bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar pengendalian 

langsung namun dapat pula ditujukan langsung pada fasilitas atau 

manajemen bank. Ada 3 perubahan yang mengakibatkan nasabah 

mengalami risiko gagal bayar (default risk) pada debitur, antara lain:  
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a. Kondisi perekonomian,  

i) Peristiwa yang menimpa bank–bank lain namun memberi pengaruh 

yang besar pada kinerja bidang industri pada umunya secara luas.  

ii) Kegagalan usaha debitur.  

Kegagalan usaha debitur dapat terjadi karena sifat usaha debitur 

sensitif terhadap pengaruh eksternal (external factors), misalnya 

kegagalan dalam pemasaran produk, terjadi perubahan harga di 

pasar, perubahan pola konsumen dan pengaruh perekonomian 

nasional.  

iii) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh 

debitur.  

Persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat 

dimanfaatkan debitur yang kurang memiliki itikad baik dengan cara 

memperoleh kredit melebihi jumlah yang diperlukan dan untuk 

usaha yang tidak jelas atau untuk spekulatif. Kondisi persaingan 

yang tajam sering menyebabkan bank menjadi tidak rasional dalam 

pemberian kredit dan akan diperburuk dengan keterbatasan 

kemampuan teknis dan pengalaman petugas bank dalam 

pengelolaan kredit.  

b. Perubahan-perubahan peraturan  

Penerapan suatu peraturan atau kebijakan baru dari penguasa terkait 

bidang ekonomi pada umumnya dan perbankan pada khususnya. 
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c. Bencana alam  

Musibah dapat saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, 

lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha 

debitur tidak dilindungi asuransi.  

 

2.8 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

2.8.1 Pengertian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Sertifikat merupakan suatu surat keterangan atau pernyataan tertulis atau 

tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti suatu 

kejadian. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dikenal dengan 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pendapat tersebut diperkuat oleh PBI No 

8/19/PBI/2006 Pasal 1 yakni “Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut 

SBI, adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh bank 

Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek.” 

Menurut Manurung, (2003:19) “Sertifikat Bank Indonesia adalah surat 

berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai 

pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto”.  

 Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 

sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.   

2.8.2 Tujuan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Bank Indonesia menjual SBI dengan tujuan antara lain untuk memperkecil 

jumlah uang beredar dan sekaligus menjaga deflasi serta membuat inflasi tidak 
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terjadi secara terus-menerus. Sesuai dengan konsep tersebut maka SBI 

mempunyai jangka waktu maksimum dan saat ini yang diperdagangkan adalah 

SBI berjangka waktu satu bulan dan tiga bulan. Berdasarkan jangka waktu dari 

SBI ini maka sering para investor ataupun  pemain dalam pasar uang 

mengklarifikasikan SBI sebagai salah satu instrumen pasar uang dan dianggap 

beresiko rendah. 

Tujuan penerbitan SBI sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban 

memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang 

primer (uang kartal + uang giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi 

kestabilan nilai Rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi 

kelebihan uang primer tersebut. Dan sebaliknya, bila menambah uang beredar 

maka Bank Indonesia membeli surat-surat berharga di pasar uang. Melalui 

penggunaan SBI, Bank Indonesia (BI) dapat secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan cara mengumumkan stop out 

rate (SOR). SOR merupakan tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas 

penawaran tingkat bunga dari peserta pada lelang harian maupun mingguan. 

Selanjutnya stop out rate tersebut digunakan sebagai indikator bagi tingkat suku 

bunga transaksi di pasar uang pada umumnya. 

2.8.3 Mekanisme Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk dalam 

Rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan hutang berjangka waktu 

pendek dengan system diskonto. Dasar hukum penerbitan SBI adalah Peraturan 

Bank Indonesia No. 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat 
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Bank Indonesia. Penjualan SBI diprioritaskan kepada lembaga perbankan. 

meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan masyarakat baik perorangan 

maupun perusahaan untuk dapat memiliki SBI. Pembelian SBI oleh masyarakat 

tidak dapat dilakukan secara langsung dengan BI melainkan harus melalui bank 

umum serta pialang pasar uang dan pialang pasar modal yang ditunjuk oleh BI. 

Dilihat dari nilai nominalnya denominasi SBI yang terendah Rp.50.000.000,- 

sampai dengan yang tertinggi Rp.100.000.000.000,-. Pembelian SBI oleh 

masyarakat minimal Rp.100.000.000,- dan selebihnya dengan kelipatan 

Rp.50.000.000,-. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto. Besarnya 

diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai. Penjualan SBI 

dilakukan melalui lelang. Jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan setiap hari 

selasa. Jumlah minimum untuk dapat mengikuti lelang penjualan SBI adalah Rp. 

1 miliar. Lelang SBI diadakan setiap hari rabu dan peserta mengajukan penawaran 

jumlah SBI yang ingin dibeli serta tingkat diskontonya. Pemenang lelang adalah 

peserta yang mengajukan penawaran tingkat diskonto yang terendah sampai 

dengan jumlah SBI lelang yang diumumkan tercapai.  

Menurut Siamat (2004:220), dalam penjualan SBI ditetapkan tata cara 

sebagai berikut: 

1. Penjualan dilakukan melalui lelang. 

2. Jumlah SBI akan dilelang di umumkan setiap hari selasa. 

3. Lelang SBI dilakukan setiap hari rabu dan dapat diikuti seluruh bank, 

pialang pasar uang dan pialang pasar modal dengan menyelesaikan 

transaksi hari kamis. 
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4. Dalam pelaksanaan lelang SBI masing-masing peserta mengajukan 

penawaran tingkat diskonto yang terendah sampai dengan jumlah SBI 

lelang yang diumumkan tercapai. 

5. Untuk menjaga keamanan dari kehilangan atau pencurian serta 

menghindari pemalsuan, maka pihak pembeli SBI  memperoleh Bilyet 

Depol Simpan sebagai bukti atas penyimpanan fisik warkat SBI pada Bank 

Indonesia tanpa dipungut biaya penyimpanan. 

2.8.4  Karakteristik SBI 

Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 4/10/PBI/2002 tentang 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), pasal 3 ayat 1 (satu), Sertifikat Bank Indonesia 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) 

b. Berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 

(dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitungdari 

tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. 

c. Penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto. 

d. Diterbitkan tanpa warkat (scripless). Artinya Sertifikat Bank Indonesia 

yang diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri, dan bukti kepemilikan 

bagi pemegang SBI hanya berupa pencatatan elektronik. 

e. Dapat dipindah tangankan (negotiable). 

SBI ada yang mempunyai jangka waktu: 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan. 

Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar di muka. 

Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai. 
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Sedangkan penghitungan diskonto dalam perdagangan SBI dengan Bank 

Indonesia dilakukan atas dasar rumus diskonto murni (true discount) sebagai 

berikut: 

       Nilai nominal x 360   

Nilai tunai =           

  360 + (tingkat diskonto x Jangka waktu) 

Keterangan:  

Nilai Tunai : Nilai yang akan diterima (nilai yang   dibayarkan    

  investor) 

Nilai Nominal : Nilai jatuh tempo 

Tingkat Diskonto : Selisih yang dibayarkan dengan nilai yang tertera dalam   

Sertifikat Bank Indonesia  

Nilai Diskonto        : Nilai nominal-nilai tunai. 

2.8.5  Keuntungan dan Kerugian Memiliki SBI 

Keuntungan dari sertifikat bank indonesia adalah  

a. Opportunity untuk memperoleh pendapatan bunga yang lebih tinggi dari 

instrumen Deposits On Call (DOC) dan deposito bulan (Time Deposits). 

b. Menjaga likuditas, yaitu jika sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan 

dana, SBI dapat diperjual belikan dan diterima oleh seluruh lembaga 

keuangan bank maupun non bank sehingga sangat ikuid. 

c. Proses administrasi yang mudah, cepat dan sederhana (satu hari kerja untuk 

settlement transaksi). 
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Kerugian dari sertifikat bank indonesia adalah 

a. Umur Sertifikat Bank Indonesia yang paling kecil adalah satu bulan, 

sehingga kurang fleksibel jika dana perusahaan yang tersedia hanya dapat 

ditanamkan kurang dari sebulan. 

b. Investasi pada Sertifikat Bank Indonesia ini dikenakan PPh final sebesar 

20%. 

(file:///E:/skripsii/SBI/Sertifikat-Bank-Indonesia.htm) 

Dengan memperhatikan kondisi seperti tersebut diatas maka peluang 

investasi pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sangat menguntungkan karena sifat 

SBI yang bebas resiko atau risk free, jangka waktu yang relatif pendek (hanya 1 

bulan), aman dan dijamin penuh oleh Bank Indonesia 

2.8.6 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam  Bentuk Sertifikat Bank 

Indonesia 

Berdasarkan PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif 

dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR disebutkan 

bahwa Kualitas aktiva Produktif dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia di 

tetapkan Lancar. 

 

2.9 Penempatan Dana Antar Bank 

2.9.1 Pengertian Penempatan Dana Antar Bank 

  Menurut PBI No 8/19/PBI/2006 Pasal 8 tentang Kualitas Aktiva Produktif 

dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan 

Rakyat. “Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank 
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lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang di 

berikan dan penanaman  dana lainnya yang sejenis.” 

Penempatan antar bank yang dilakukan oleh BPR termasuk ke dalam 

kategori penyaluran yang produktif, terutama penempatan dalam bentuk tabungan, 

deposito dan pinjaman, sedangkan penempatan dalam bentuk giro tidak 

dikategorikan sebagai penyaluran (aktiva) yang produktif mengingat jasa giro 

relatif rendah dan kepentingan BPR membuka giro pada umumnya hanya dalam 

rangka menjaga likuiditas. 

2.9.2 Penempatan Dalam Bentuk Tabungan 

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbangkan No 10 Tahun 

1998 tentang Perbangkan.”Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.” 

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu 

yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di rekening 

tabungan satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang 

mengeluarkannya. 

Keuntungan dari tabungan yaitu dapat diambil kapan saja dan tidak 

memiliki risiko, ini di karenakan simpanan dalam bentuk tabungan di tanggung 

oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, tabungan memiliki kerugian 

meskipun risikonya relatif kecil sekali. Kerugian tabungan adalah uang dapat 

dengan mudah berkurang, karena dapat diambil kapan saja dengan mudah serta 

bunga yang kecil. Sifat dari tabungan yaitu investasi jangka pendek. 
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2.9.3 Penempatan Dalam Bentuk Deposito 

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 

Perbangkan. “Deposito adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan 

pihak bank.” 

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah 

jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka 

uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan 

sering disebut tanggal jatuh tempo. Apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, 

maka si deposan akan dikenakan denda (penalty rate) yang besarnya tergantung 

dari bank yang bersangkutan.  

Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di 

masyarakat adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. 

a. Deposito Berjangka 

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, jangka 

waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 

24 bulan. Deposito diterbitkan atas nama baik seseorang atau lembaga, artinya 

di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.   

Keuntungan deposito berjangka bagi nasabah, antara lain : 

a) Lebih tenang karena ada program penjamin  dari pemerintah. 

b) Dapat dilakukan secara ARO (Automatic Turn Over) artinya dapat 

diperpanjang secara otomatis ketika jatuh tempo. 

c) Dapat dijadikan jaminan kredit. 
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d) Khusus untuk penempatan pada sertifikat deposito, dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan cash flow. 

Kelemahan bagi nasabah, adalah : 

a) Setiap terjadi perubahan suku bunga, nasabah tidak dapat segera 

mencairkannya. 

b) Bila dicairkan sebelum jatuh tempo, nasabah dibebankan denda penalti 

c) Terikat dengan kontrak karena tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu. 

b. Sertifikat Deposito 

Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dari masyarakat yang penarikan 

nya sesuai jangka waktu tertentu dan dapat di perjualbelikan. Menurut 

Undang-undang perbabnkan No. 10  Tahun 1998 sertifikat deposito adalah 

simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimanannya dapat 

dipindahtangankan. 

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 

2, 3, 6 dan 12 bulan. Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya apabila 

membutuhkkan dana segera. Didalam sertifikat deposito tidak tercantum nama 

pemegang hak, baik nama perorangan  maupun nama badan usaha. Sertifikat 

deposito diterbitkan atas unjuk, artinya sapa saja yang membawa sertifikat 

deposito, dapat mencairkannya di bank penerbit sertifikat deposito. 

Penertbitan sertifikat deposito sudah tercetak dalam bermacam-macam nilai 

nominal. Nilai nominal tersebut menunjukkan sejumlah nilai dari sertifikat 

tersebut yang dapat diuangkan di bank yang menerbitkan. Nilai nominal 
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sertifikat deposito biasanya dalam jumlah besar dan dalam jumlah bulat, 

misalnya Rp10.000.000, Rp 50.000.000,- dan Rp 100.000.000,- 

Nasabah yang membeli sertifikat deposito mendapat imbalan berupa bunga 

dengan prosentase sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. 

Dlam praktik perbankan , pada umumnyya pembeli sertifikat deposito 

menerima bunga pada saat pembelian. Artinya, bunga tersebut diterima di 

muka oleh nasabah, dan perperhitungkan sebagai pengurag dari nominal yang 

harus dibayarkan.  

c. Deposit on call 

Merupakan deposito yang berjangka waktu 7 hari dan paling lama kurang dari 

1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar. 

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum 

deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah 

memberitahukan bank penerbit.  

Pemberitahuan nasabah kepada bank untuk penarikan tersebut dapat dilakukan 

misalnya sehari, tiga hari, seminggu atau jangka waktu lainnya yang 

disepakati atau bank meminta skedul keperluan uang tunai kepada nasabah 

agar bank dapat menyediakan tepat waktu sesuai kebutuhan nasabah. Semakin 

besar dana yang akan ditarik biasanya semakin lama pula jangka waktu 

pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan oleh pihak bank.  

Instrumen penghimpunan dana ini pada prisnsipnya merupakan perpaduan 

antara rekening giro dengan deposito berjangka. Tingkat bunganya relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan deposito, tetapi lebih tinggi dari giro. 
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Perbedaan antara deposit on call dengan deposito berjangka terletak pada 

penarikan simpanannya. Bila nasabah deposito menguangkan depositonya 

sebelum jatuh tempo, deposan akan dikenakan penalti/denda. Sementara itu, 

untuk deposit on call, apabila ingin menguangkan simpanan berjangkanya, 

deposan memberitahukan terlebih dahulu. 

2.9.4 Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam  Bentuk Penempatan Dana 

Antar Bank 

Berdasarkan PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan 

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR disebutkan bahwa  

Kualitas aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank di tetapkan 

dalam 3 (tiga) golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, dan Macet 

 

2.10 Rentabilitas 

Pengertian tentang rentabilitas menurut Munawir (2004:114) sebagai 

berikut: Rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.  

Menurut Sastradipoera (2004:274), menerangkan bahwa : Rentabilitas 

bisnis perbankan adalah kesanggupan bisnis perbankan untuk memperoleh laba 

berdasarkan investasi yang dilakukannya. 

Bahwa rentabilitas suatu bank merupakan cerminan kemampuan modal 

bank  yang bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan dari investasiyang di 

lakukan, didalam bank perkreditan rakyat investasi itu dapat ditanamkan pada 

pada aktiva produktif. Investasi yang di maksud adalah aktiva yang di gunakan 
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untuk mencari keuntungan. Oleh karena rentabilitas merupakan pencerminan 

efisiensi suatu perusahaan/bank di dalam menggunakan modal kerjanya dan 

keefektifan dalam penempatan dana, maka cara menggunakan tingkat rentabilitas 

untuk ukuran efisiensi suatu perusahaan merupakan cara yang baik. Dengan 

demikian maka jelaslah bahwa rentabilitas merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi suatu perusahaan, sebagai suatu usaha efisiensi di mana setiap 

perusahaan dalam operasinya selalu berusaha meningkatkan labanya agar aset 

rentabilitas sesuai  dengan standar. Tingkat kesehatan bank yang dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba adalah rentabilitas 

bank.  

2.10.1 Analisa Rasio Rentabilitas Suatu Bank 

Menurut Dendawijaya (2009;118), analisa rasio rentabilitas suatu bank 

antara lain sebagai berikut: 

1. Retrun On Assets (ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu 

bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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2. Retrun On Equity (ROE) 

ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan ROE Modal 

sendiri. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

 

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang bank (baik pemegang saham 

pendiri maupun pemegang saham baru) serta para investor dipasar modal yang 

ingin membeli saham bank yang bersangkutan (jika bank tersebut telah go  

public). Rasio ROE ini merupakan indikator yang amat penting bagi pemegang 

saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 

laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan dalam rasio ini 

berarti kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Selanjutnya kenaikan 

tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank. 

3. Rasio Maya (Beban) Operasional 

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan 

utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu 

menghimpun dana dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka 
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biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil 

bunga. 

4. Net Profit Margin (NPM) Ratio  

Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan 

(laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari 

kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Rasio-rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas unntuk bank 

Perkreditan rakyat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 

30/11/KEP/DIR tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan 

BPR yaitu  

1. Rasio perbandingan laba sebelum pajak terhadap total asset (ROA)  

2. Rasio perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional 

(BOPO) 

 

2.11 Return On Assets 

Analisis Return On Assets dalam analisis keuangan mempunyai arti yang 

sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat 

menyeluruh (Komparatif). Analisis Return On Assets (ROA) ini sudah merupakan 

teknik analisis yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan dan juga investasi 

untuk mengukur profitabilitas dari keseluruhan operasional bank. 
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Menurut Hasibuan (2006:100) bahwa Return On Assets adalah 

perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (earning before tax / EBT) terhadap  

rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.   

Menurut Riyadi (2003:137), Return On Assets (ROA) adalah rasio 

profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) 

dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset 

yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. 

Menurut Hanafi (2004:73), Return On Assets (ROA) adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum pajak berdasarkan 

tingkat asset tertentu.  

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk menggambarkan produktivitas 

bank bersangkutan (berapa banyak kekayaan yang harus dikumpulkan dan dipakai 

untuk menghasilkan sejumlah tertentu laba). 

Besarnya rasio Return On Assets (ROA) diperoleh dengan membagi seluruh 

laba yang diperoleh bank (sebelum pajak) dengan total assets bank tersebut.Rasio 

ini dapat dinyatakan sebagai berikut : 

 

 

 

(SK Direksi BI No. 30/11/KEP/DIR) 

Dengan demikian, rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari 

operasi perusahaan (net income) dengan jumlah investasi atau aktiva yang 

digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi perusahaan tersebut. Return 

%100
Aktiva Total

Pajak Sebelum Laba
(ROA) AssetsOn Return x
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On Assets (ROA) akan semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya aktiva. 

Hal ini disebabkan nilai rata-rata aktiva yang digunakan sebagai pembagi dalam 

perhitungan Return On Assets (ROA).  

Bank Indonesia menetapkan Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio 

ROA (Return on Assets) suatu BPR berdasarkan nilai rasionya, dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

 

Tabel 2.1 Kriteria penialaian tingkat kesehatan rasio ROA 

NO Rasio ROA (%) Predikat 

1. 1,22 - 1,50 Sehat 

2. 0,99 - <1,22 Cukup Sehat 

3. 0,77 - <0,99 Kurang Sehat 

4. . 0 - <0,77 Tidak Sehat 

SK Direksi BI No. 30/11/KEP/DIR  

Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa rasio ROA dinyatakan 

sehat berkisar antara 1,23% hingga 1,50%, dinyatakan cukup sehat berkisar antara 

0,99% hingga dibawah 1,22%, kurang sehat berkisar antara 0,77% hingga 

dibawah 0,99%, tidak sehat antara 0,00% hingga dibawah 0,77%. Apabila nilai 

ROA berpredikat sehat diatas standar Bank Indonesia, menunjukkan bahwa bank 

telah mampu menghasilkan laba dari pengelolaan aktivanya.  

Menurut Dendawijaya (2009:118), Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat 
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keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut 

dari segi penggunaan asset. 

2.11.1 Kegunaan Return On Assets  (ROA) 

Kegunan Return On Assets (ROA) menurut Munawir (2004:91) dapat 

dikembangkan sebagai berikut:  

1. Sebagai salah satu keunggulan yang paling prinsipil adalah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila pihak manajemen menggunakan teknik analisis Return 

On Assets (ROA) maka akan dapat mengukur efisiensi penggunaan modal 

yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi penjualan. 

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data perusahaan jasa atau industri lain 

sehingga dapat diperoleh rasio jasa atau industri, maka analisis Return On 

Assets (ROA) ini dapat dibandingkan penggunaan modal pada perusahaan 

yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga dapat diketahui 

apakah perusahan berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan 

demikian dapat diketahui kelemahannya dan apakah sudah kuat dalam 

perusahaaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

3. Analisis Return On Assets (ROA) selain berguna untuk mengukur keuntungan 

dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan. 

4. Return On Assets (ROA) selain berguna untuk keperluan kontrol, juga 

berguna untuk keperluan perencanaan, misalnya ROA dapat digunakan 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kalau perusahaan akan melakukan 

ekspansi.    
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2.12 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Raja (2010) menganalisis hubungan  aktiva produktif terhadap 

rentabilitas  Perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2007-2009. 

Raja (2008) menggunakan variabel Kredit, Surat Berharga,  Penempatan Dana 

Antar Bank serta penyertaan dalam melaksankan penelitiannya tentang pengaruh 

keempatnnya  terhadap rentabilitas Bank (ROA). Berdasarkan hasil penelitian 

secara parsial, penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan variabel kredit, surat-surat  berharga, penempatan dana pada  bank 

lain, dan penyertaan terhadap tingkat rentabilitas pada bank-bank yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

aktiva produktif memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat  

rentabilitas  pada bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Penelitian Nurdin (2008) tentang Pengaruh Aktiva Produktif Terhadap 

Rentabilitas pada Bank Muamalat Indonesia menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh varaiabel aktiva produktif terhadap retabilitas. Dimana, semakin tinggi 

aktiva produktif, semakin tinggi pula rentabilitas yang dihasilkan. Begitu pun 

sebaliknya, semakin rendah aktiva produktif, semakin rendah pula rentabilitas 

yang dihasilkan. Selain itu, diketahui pula bahwa pengaruh aktiva produktif 

terhadap rentabilitas pada Bank Muamalat Indonesia sangat kuat, namun demikian 

hasil penelitian ini pun menunjukan terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi 

rentabilitas Bank Muamalat Indonesia. Faktor tersebut adalah kas, aktiva tetap, 

aktiva pajak tangguhan dan aktiva lainnya. variabel Kredit paling berpengaruh 

terhadap rentabilitas bank.  
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Penelitian Asmiati (2008) meneliti tentang pengaruh variabel Kualitas 

Aktiva Produktif (KAP) terhadap rentabilitas. Penelitian ini di laksanakan pada 

PT BPRS Islahul Ummah. Penelitian ini menyatakan kualitas aktiva produktif 

berpengaruh terhadap rentabilitas. Hubungan kualitas aktiva produktif terhadap 

rentabilitas bernilai positif, searah dan sangat kuat dan nilai koefisien determinasi 

sebesar 80,7% artinya terdapat pengaruh sebesar 80,7% dari kualitas aktiva 

produktif terhadap rentabilitas PT.BPRS Islahul Ummah dan sisanya sebesar 

19,3%  di pengaruhi oleh faktor lain di luar kualitas aktiva produktif seperti 

jumlah aktiva produktif, efesiensi, bunga, Sertifikat Bank  Indonesia (SBI) dan 

nilai tukar.  

Penelitian yang dilakukan sekarang didasarkan penelitian terdahulu, yang 

dilakukan oleh Raja (2010) tetapi dengan perbedaan yaitu pertama, objek 

penelitian terdahulu dilakukan pada bank umum konvensional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, sedangkan objek penelitian sekarang dilakukan pada Bank 

Perkreditan Rakyat. Kedua, penelitian terdahulu meneliti 4 variabel yaitu Kredit, 

Surat Berharga, Penempatan pada Bank Lain dan Penyertaan. Sedangkan 

penelitian ini hanya memiliki 3 variabel yaitu Kredit, Sertifikat Bank Indonesia 

dan Penempatan dana antar bank. Hal ini di sebabkan karena Bank Perkreditan 

Rakyat tidak diperkenankan untuk mempatkan dananya dalam bentuk penyertaan. 

Larangan ini diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 pasal 14 tentang Perbankan 

yang menyebutkan usaha larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi: 

a) Menerima simpanan berupa giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, 

b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, c) Melakukan penyertaan 
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modal, d) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha utamanya, dan f) 

Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13. Alasan ini yang mengerbabkan variabel pada Bank Umum berbeda dengan 

bank Perkreditan Rakyat. Ketiga, penelitian ini menggunakan data primer dan 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang di 

berikan kepada Bank Perkreditan Rakyat di kota dan kabupaten Malang. 

Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari media 

massa internet dan publikasi ilmiah lainnnya. Penelitian terdahulu menggunakan 

data sekunder yaitu data/informasi yang telah diolah yang diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan dari bank-bank umum periode 2007-2009 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Keempat, penelitian terdahulu mengunakan skala 

pengukuran data dengan menggunakan Rasio, sedangkan penelitian sekarang 

mengunakan skala likert. Kelima, Penelitian terdahulu tidak melakukan uji 

kualitas data sedangkan penelitian sekarang melakukan uji kualitas data, ini 

dikarenakan penelitan sekarang menggunakan data sekunder yaitu kuisoner. 

 

2.13 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008:93). Adapun yang menjadi 

perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
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Menurut Munawir (2004:114) sebagai berikut: Rentabilitas atau 

profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu dan menurut Hanafi (2004:73), Return On Assets 

(ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

sebelum pajak berdasarkan tingkat asset tertentu.  Serta menurut Dendawijaya 

(2009;118), Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA 

suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dengan 

demikian aktiva produktif berpengaruh positif terhadap peningkatan rantabilitas. 

Berdasarkan Nurdin (2008) menunjukan terdapat pengaruh varaiabel 

aktiva produktif terhadap retabilitas. Hasil penalitian  lain  yang dilakukan 

Asmiati (2008) menyatakan kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap 

rentabilitas. 

Berdasarkan penjelasan dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, 

maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H1= “Aktiva Produktif berpengaruh terhadap rentabilitas” 
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2.14  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Perkreditan Rakyat 

Bank 

Sumber dana bank 

Aktiva produktif 

Rentabilitas 

Modal 
Tabungan 
Deposito 
Pinjaman 

Bank Umum 

 

Aktiva non produktif 

Penyaluran Dana 

Kredit   
Sertifikat Bank Indonesia  

Penempatan Dana Antar Bank  



 
 

64 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

  Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif-

induktif. Dimana pendekatan ini berasal dari teori, gagasan para ahli ataupun 

pemahaman peneliti bedasarkan pengalamannya yang selajutnya dikembangkan 

menjadi permasalahan-permasalahan dan pemecahan-pemecahan yang diajukan 

untuk mempersiapkan pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data 

empiris dilapangan. Jenis penelitian kuantitatif dipilih karena dapat memberi 

rincian yang lebih detail mengenai hal-hal atau pun permasalahan yang terjadi 

dalam pengaruh penempatan aktiva produktif terhadap rentabilitas Bank 

Perkreditan Rakyat. 

 Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Indiranto dan Soepomo 

(2002:12)  adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui 

pengukuran variable-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar 

untuk menarik kesimpulan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat replika, dengan obyek 

penelitian dan variabel penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. 

Dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan 

keadaan sesuatu. Jadi penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 
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dengan menggunakan riset lapangan dan dikombinasikan dengan riset pustaka 

untuk mempertajam analisis dan memperkuat tingkat kebasahan hasil analisis. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Perkerditan Rakyat yang berada di 

kota malang dan kabupaten Malang dengan pertimbangan bahwa narasumber dan 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat ditemui dan diperoleh secara 

langsung-langsung ditempat-tempat tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam satu 

kurun waktu tertentu yaitu bulan agustus  hingga september  tahun 2011.  

 

3.3 Data Penelitian 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di Instansi 

tempat penulis meneliti melalui dokumen atau catatan instansi, serta hasil 

wawancara dengan pihak- pihak terkait. Sedangkan data sekunder mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan pada sumber yang telah ada. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang di berikan kepada Bank 

Perkreditan Rakyat di kota dan kabupaten Malang. Sedangkan data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari media massa internet dan publikasi 

ilmiah lainnnya. 
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3.3.2 Metode Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian kuantitatif, yang menjadi instrument penelitian 

berkenaan dengan validitas dan realibiltas instrument dan kualitas pengumpulan 

data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, 

yaitu: 

1) Interview/Wawancara    

Wawancara adalah proses Tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keteragan-keterangan. Teknik pengumpulan 

data ini untuk mengetahui pengalokasian aktiva produktif serta rentabilitas dalam 

hal ini aktiva produktif.  

2) Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

reponden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Sebelum menyebarkan 

kuesioner responden diberi pemahaman mengenai isi, maksud, tujuan dari 

kuesioner sehingga meminimalisasi timbulnya bias di dalam kuesiner yang 

diisi. Kemudian daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan 

terstruktur dan responden tinggal memberi tanda (√) pada jawaban yang 

dipilih. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 
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tentang Pengaruh Aktiva Produktif terhadap Rentabilitas Bank Perkreditan 

Rakyat.  

3) Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan  pencatatan terhadap dokumen-

dokumen dan data-data lain yang dapat menunjang penelitian. metode ini juga 

bisa diperoleh melalui keterangan atau informasi dari tata usaha. Dokumentasi 

dilakukan terhadap data yang berbentuk peraturan dan perudang-undangan 

dibidang Perbankan. 

3.3.3 Sasaran Kuesioner 

 Sasaran kuesioner dalam penelitian ini adalah direksi bank perkreditan 

rakyat kota dan kabupaten Malang. Peneliti memilih direksi sebagai sasaran dari 

kuesioner ini di karenakan  tugas dan tanggung jawab Direksi adalah mengelola 

Bank Perkreditan Rakyat agar dapat menghasilkan keuntungan (Rentabilitas) dan 

memastikan kesinambungan usaha (sustainability) sesuai dengan Anggaran Dasar 

Bank dan peraturan perundang-undangan. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel terikat (Dependent Variable) 

Yaitu sejumlah gejala dengan berbagai unsur/faktor di dalamnya yang 

ditentukan/dipengaruhi oleh adanya variabel lain. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah Rentabilias bank dengan menggunakan alat 

ukur return on asset (ROA)  (Y). 
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2. Variabel bebas (Independent Variable) 

Yaitu sejumlah gejala dengan berbagai unsur/faktor di dalamnya yang 

mempengaruhi adanya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah: 

a. Kredit (X1)  

b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (X2)  

c. Penempatan dana antar bank (X3) 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel  

 Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel.  

1) Konsep Rentabilitas (Y). 

Rentabilitas adalah menunjukkan keberhasilan menejemen untuk 

memperoleh keuntungan. Itemnya adalah pemilihan penempatan dana 

pada aktiva produktif yang tepat, pengelolaan asset yang baik, jumlah 

penempatan dana pada aktiva produktif, semakin besar ROA suatu bank, 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. 

Rentabilias bank dengan menggunakan alat ukur return on asset (ROA) 

merupakan varibel terikat (Y). 
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2) Konsep Kredit (X1) 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagiahan yang dapat di persamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian Bunga. Dalam penelitian ini Kredit merupakan variebal bebas 

(X1). 

3) Konsep Sertifikat Bank Indonesia (X2). 

Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang 

diterbitkan oleh bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu 

pendek. Dalam penelitian ini Sertifikat Bank Indonesia merupakan variabel bebas 

(X2). 

4) Konsep Penempatan Dana Antar Bank (X3) 

Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain dalam 

bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang di berikan 

dan penanaman  dana lainnya yang sejenis. Penempatan Dana Antar Bank 

merupakan variabel bebas (X3). 

 

3.6 Skala Pengukuran 

  Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket 

atau kuisioner yang disusun berdasarkan kisi-kisi teoritis dalam bentuk skala 

likert. Bentuk dari daftar pertanyaan yang akan digunakan adalah dalam bentuk 

tertutup dimana responden diminta untuk memilih satu diantara sekian alternatif 
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jawaban yang ada. Menurut Sugiyono (2008:132), skala likert digunakan unutk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

kejadian atau gejala sosial. Dalam gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti, yang disebut diatas sebagai variabel penelitian. 

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi menjadi indikator-indikator variabel yang dapat diukur. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang berupa pertanyaan atau penyataan (Sugiyono, 2008:133). 

Menurut Riduwan (2007:12) skala likert mempunyai jarak (interval) 3, 4, 

5, 6, atau 7. Kuisioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan jarak 

(interval) 5 dan menggunakan skor sebagai berikut: 

a) Sangat Tidak Setuju : skor 1 

b) Tidak Setuju   : skor 2 

c) Ragu-ragu  : skor 3 

d) Setuju   : skor 4 

e) Sangat Setuju  : skor 5 

 

3.7 Populasi dan Sampel 

3.7.1 Populasi 

       Menurut Sugiyono (2008:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Perkreditan Rakyat di wilayah 

Kota dan Kabupaten Malang. Populasi berjumlah 38 Bank Perkreditan Rakyat.  

3.7.2 Sampel 

        Sugiyono (2008:118) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sedangkan Arikunto (2006:113) 

mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling atau pengambilan sampel bertujuan, atau menurut Jogiyanto (2004 : 79), 

teknik pengambilan sampel yaitu dilakukan dengan mengambil sampel dari 

populasii berdasarkan suatu kriteria tertentu. Beberapa pertimbangan atau kriteria 

sebagaii sampel adalah sebagai berikut 

1. Bank Perkreditan Rakyat yang terdaftar di wilayah kota dan kabupaten 

Malang dan diawasi oleh Bank Indonesia cabang Malang. 

2. Bank Perkreditan Rakyat yang di jadikan sempel adalah Bank Perkreditan 

Rakyat Konvensional bukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. 

       Dari populasi sejumlah 38 responden, jumlah Bank Perkreditan Rakyat yang 

dijadikan sampel sebanyak 30 responden. Ukuran sampel minimum  berdasarkan 

rumus Slovin sebagai berikut: 

n =    N    

        Nd
2
 + 1 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 
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d
2
 = Presisi (tingkat presisi 10%) 

 n=             38      = 28 orang 

            38(0.1
2
)+1 

  Menurut Likert di dalam Riduwan(2007:25), sampel diambil paling sedikit 

30, 50, 75, 100 atau kelipatannya. Setelah diketahui jumlah sampel minimum dan 

berdasarkan  kriteria yang ada  maka Bank Perkreditan Rakyat yang dapat dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah 

Tabel 3.1 

Bank Perkreditan Rakyat Kota Malang 

NO Nama BPR Alamat 

1 PD. BPR Tugu Artha Malang JL. BOROBUDUR 18 Malang 

2 PT. BPR Gunung Arjuna JL. JEND BASUKI RAHMAD NO.65 

MALANG 

3 PT. BPR Gunung Ringgit  JL RAYA DINOYO 163 - A 

4 PT. BPR Sumber Arto  JL. K.H.A.DAHLAN NO. 26 

5 PT. BPR Trikarya 

Waranugraha  

JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 36 

6 PT BPR Armindo Kencana  JL. LAKS. MARTADINATA NO 42 G-H 
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Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malang 

NO Nama BPR Alamat 

7 PT. BPR Adiartha Reksacitra  JL RAYA MONDOROKO 114 

SINGOSARI 

8 PT. BPR Anugerah Kusuma 

Singosari  

JL. RAYA 45 SINGOSARI MALANG 

9 PT. BPR Artha Kanjuruan 

Pemkab Malang  

JL.P.B SUDIRMAN SUDIRMAN NO 9 

KARANGPLOSO 

10 PT. BPR Arthasari Kencana  JL.RAYA 106-A SINGOSARI 

11 PT. BPR Bangil Adyatama  JL.DR.WAHIDIN NO. 8 

12 PT. BPR Centraldjaja 

Pratama  

JLN. KAWI NO. 37 BLOK : A - 1 

KEPANJEN 

13 PT. BPR Citra Halim 

Perdana  

JL.RAYA KARANGLO NO. 66 

SINGOSARI  

14 PT. BPR Dau Anugerah  JL. RAYA MULYOAGUNG 259 A DAU 

15 PT. BPR Dau Kusumadjaja  JL. RAYA SENGKALING NO. 625 DAU 

16 PT. BPR Dau Lestari  JL. RAYA MULYOAGUNG 228 DAU 

17 PT. BPR Delta Artha JL. RAYA KEBON AGUNG 15 B 



 
 

74 
 

Kencana  

18 PT. BPR Delta Singosari  JL. RAYA KARANGLO 82 A 

SINGOSARI 

19 PT. BPR Dhana Lestari  JL A YANI 74 A KEPANJEN 

20 PT. BPR Eka Dana Mandiri  JL.KERTANEGARA 68 KARANGPLO 

21 PT. BPR Eka Dana Utama  JL.MT HARYONO 131 A 

22 PT. BPR Kerta Arthamandiri  JL JEND A YANI NO 16 KEPANJEN 

23 PT. BPR Kharisma Kusuma 

Lawang  

JL.RAYA THAMRIN 41 LAWANG 

24 PT. BPR Kimisanda  JL.RAYA MALANGSUKO 106 

TUMPANG MALANG 

25 PT. BPR Sedayadhana 

Makmur  

JL. RAYA NO. 178 KEBONSARI 

TUMPANG 

26 PT. BPR Surya Abadi 

Bersaudara  

JL. RAYA KARANGLO NO.25 

SINGOSARI 

27 PT. BPR Tridanasakti  JL. JENDRAL SUDIRMAN 60A 

SUMBERPUCUNG 

28 PT. BPR Tumpang JL. RAYA KEBONSARI NO. 94 
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Arthasarana  TUMPANG 

29 PT. BPR Tumpang Prima 

Artorejo  

JLRAYA KEBONSARI NO.105 TUMPA 

30 PT BPR Mitra Catur Mandiri  JL. RAYA NO. 2B PAKIS KEC.PAKIS-

KAB.MALANG 

 

3.8 Uji Kualitas Data 

       Sebelum data diproses lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

Validitas dan Reliabilitas yang berguna untuk mengukur kualitas data. Pengujian 

ini penting untuk dilakukan karena data dikumpulkan melalui kuisioner yang diisi 

sendiri oleh responden.  

3.8.1 Validitas 

Validitas terkait dengan seberapa baik konsep studi didefinisikan oleh 

instrument-instrumen pengukuran. Sekaran (2006:86), validitas menguji seberapa 

baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang diinginkan. Uji 

validitas dilakukan untuk mengetahui setiap item pertanyaan dari kuesioner telah 

mengungkapkan secara pasti mengenai apa yang diteliti. Dengan kata lain, uji 

validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan instrumen pengukur 

yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Cara yang dilakukan adalah 

dengan analisis item. Setiap nilai yang ada pada setiap item pertanyaan 

dikorelasikan dengan nilai total seluruh item pertanyaan dengan taraf signifikansi 

5% (Sugiyono,2009:110). 
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Hipotesis yang digunakan dalam pengujian validitas adalah sebagai berikut: 

H0 : Pertanyaan tidak dapat mengukur aspek yang sama 

H1 : Pertanyaan dapat mengukur aspek yang sama 

Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis 

butir-butir. Untuk menguji suatu butir, maka skor total valid tidaknya suatu item 

dapat diketahui dengan membandingkan antara angka korelasi product moment 

pearson (r hitung) pada level signifikansi 0,05 nilai kritisnya. Apabila angka 

korelasi berada di atas nilai kritis atau angka probabilitasnya berada di bawah atau 

sama dengan (P<0,05 ; P=0,05), berarti instrumen penelitian itu valid. 

3.8.2 Reliabilitas 

 Suatu instrument pengukuran dikatakan reliabel bila memberikan hasil 

score yang konsisten pada setiap pengukuran (Uyanto,2009:65). Dengan analisis 

reliabilitas kita dapat : 

1) Mengetahui bagaiman butir-butir pertanyaan dalam kusioner saling 

berhubungan. 

2) Mendapat nilai alpha crobach yang merupakan indeks internal consistency 

dari skala pengukuran secara keseluruhan 

3) Mengidentifikasi butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang bermasalah 

dan harus direvisi atau harus dihilangkan. 

Alpha cronbach merupakan salah satu koefisien reabilitas yang paling 

sering digunakan. Skala pengukuran yang reliabel sebaiknya memiliki nilai Alpha 

Cronbach minimal 0,60. 
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3.9 Metode Analisi Data 

Metode analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah hasil 

penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini karena data – 

data yang diperoleh berupa angka – angka maka digunakan analisis statistik 

sebagai pengolahan data – data tersebut. 

3.9.1 Analisis Deskriptif  

Menurut Sugiyono (2008:206),. Statisitk deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

3.9.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan suatu analisis data yang diperlukan terhadap 

data yang diperoleh dari hasil responden yang diberikan, kemudian dilakukan 

analisa berdasarkan metode statistik dan data tersebut diklasifikasikan ke dalam 

kategori tertentu dengan menggunakan tabel untuk mempermudah dalam 

menganalisa. Adapun alat analisis kuantitatif adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui bahwa model regresi linier berganda dalam penelitian 

ini dapat disebut sebagai model yang baik , maka model ini harus diuji 

dengan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heterkoskedastisitas agar dapat diketahui apakah model regresi linier 

berganda dalam penelitian ini telah terbebas dari asumsi-asumsi klasik 

statistik.  
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel penggangu mempunyai distribusi normal, jika asumsi ini 

dilanggar akan mengakibatkan uji statistik ini menjadi tidak valid. 

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

maka dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini 

dilakukan dengan menggunakan hipotesis: 

  H0 = Data residual berdistribusi normal 

  H1 = Data residual tidak bersitribusi normal 

 Besarnya nilai Sig. > 0.05 maka data residual terdistrbusi normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

  Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain 

dalam satu model.  

  Kemiripan antar variabel bebas dalam satu model akan 

menyebabkan terjadinya kolerasi yang sangat kuat antar suatu 

variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Selain itu, uji 

multikolonieritas ini juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan 

dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji 

parsial variabel masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

  Uji multikolonieritas pada suatu model dapat dilihat dari nilai 

variance inflation factor (VIF), jika VIF lebih dari 10 dan nilai 
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tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas 

dari multikonieritas. 

c. Uji Autokolerasi  

Uji autokolerasi adalah uji dimana kolerasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. 

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokolerasi dalam model 

analisa regresi maka perlu dilakukan pengujian Durbin Watson, 

yaitu dengan membandingkan nilai statistic DW dengan nilai batas 

atas dan batas bawah dari tabel pada jumlah observasi, jumlah 

variabel bebas,dan tingkat signifikan. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu 

pengamat yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut hemokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat dari grafik hubungan regression standardized predicted value 

dengan regression studentized residual. Apabila titik-titiknya menyebar 

tidak beraturan di atas dan di bawah nol pada sumbu Y,dapat 

disimpulkan bahwa model regresi ganda tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 
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2. Analisi Regresi liner berganda 

 Analisis regresi liniear berganda merupakan analisis yang 

digunakan untuk melihat variabel independen X terhadap variabel 

dependen Y. analisis regresi linear berganda merupakan pengembangan 

dari analisis regresi sederhana dimana terdapat lebih dari satu varibel 

independen X. Metode analisa yang digunakan disesuaikan dengan 

tujuan penelitian. sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tujuan dari 

penelitian ini ada dua yaitu untuk mengetahui apakah aktiva produktif 

berpengaruh terhadap Rentabilitas Bank Perkreditan rakyat. Bentuk 

hubungan fungsional adalah sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan: 

 Y = variabel dependen, yaitu Rentabilitas (ROA) 

  a  = intercept yang menunjukkan nilai Y pada saat X = 0 

 β1 = koefisien regresi untuk Kredit 

 X1 = Kredit 

 β2 = koefisien regresi untuk Sertifikat Bank Indonesia 

 X2 = Sertifikat Bank Indonesia 

 β3 = koefisien regresi untuk Penempatan Dana Antar Bank 

 X3 = Penempatan Dana Antar Bank 

 e = error term 

 Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel 

manakah yang paling berpengaruh terhadap Rentabilitas. Pengaruh itu 
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dilihat dari standardized coefficient beta. Varibel bebas yang 

menujukkan standar yang paling besar inilah yang paling berpengaruh 

dan signifikan terhadap varibael terikat. 

 

3.10 Uji Signifikan 

   Setelah melakukan analisis regersi dan diperoleh hasilnya langkah 

selanjutnya adalah uji signifikansi yang menujukkan pengaruh varibel bebas 

terhadap variable terikat. Bentuk pengujian statistik tersebut yaitu: 

1. Uji Koefisien Determinat (R
2
) 

Menurut Ghozali (2007:83) bahwa koefisien determinasi pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Untuk menentukan nilai koefisien determinasi dinyatakan 

dengan nilai Adjusted R Square. Adapun rumus koefisien determinasi 

adalah:   

 

 

 Dimana:  

R
2 

= Koefisien determinasi 

r  = Koefisien kolerasi 

 

R
2 

= (r)
2
 x 100 

% 
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2. Uji F 

Uji F  adalah pengujian hubungan regeresi secara simultan atau serentak 

dari variable-variabel independen terhadap variable dependen. Uji F 

ditujukan untuk mengukur tingkat keberartian hubungan secara 

keseluruhan koefisien regresi dari variable dependen terhadap varibel 

independen. 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi 

secara simultan adalah sebagai berikut : 

H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

Kredi(X1), Sertifikat Bank Indonesia(X2), dan Penempaatan Dana 

Antar Bank(X3)  terhadap Rentabilitas(Y) 

H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kredi(X1), 

Sertifikat Bank Indonesia(X2), dan Penempaatan Dana Antar 

Bank(X3)  terhadap Rentabilitas(Y) 

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variable terikat. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

H0 = variabel bebas (aktiva produktif)  secara parsial tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Rentabilitas). 

H1= variabel bebas (aktiva produktif) secara parsial  memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Rentabilitas). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat 

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat 

Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh 

untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit 

dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas dapat 

dipaparkan runtutan sejarah BPR: 

Tabel 4.1 

Abad ke-19 : dibentuk Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank 

DagangDesa. 

Pasca 

kemerdekaan 

Indonesia 

: Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) 

awal 1970an : didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh 

Pemerintah 

Daerah. 

1992 : Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, BPR 

diberikan landasan  hukum yang jelas sebagai salah satu 

jenis bank selain Bank Umum. 

1992 : PP No.71/1992 Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah 

memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan 

lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, 

Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, 

BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembagalembaga 

lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan 

status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan tata 
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cara yang ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka 

waktu sampai dengan 31Oktober 1997. 

1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 

(PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang 

menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. 

Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai 

keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” 

atau BPR 

1998 : pemerintah mengeluarkan beberapa paket ketentuan di 

bidang perbankan yang merupakan penyempurnaan 

ketentuan sebelumnya. Sejalan dengan itu, Pemerintah 

menyempurnakan UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-

pokok Perbankan dengan mengeluarkan UU No. 10 Tahun 

1998. Dalam UU ini secara tegas dikemukakan bahwa jenis 

bank di Indonesia ada dua, yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Bank BPR  

1. Visi 

Adapun Visi dari Bank BPR adalah 

a. Ikut serta dalam program pemerintah untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi,dan stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat perdesaan dan perkotaan. 

b. Menjalankan semua usaha dan kegiatan atau aktivitas antara lain 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito (simpanan 
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berjangka) dan tabungan serta disalurkan kembali ke masyarakat 

dalam bentuk kredit. 

c. Mengembangkan filosofi bahwa Bank Pasar adalah Agent of 

Development. 

d. Membendung laju pertumbuhan “rentenir”, “ijon”, dan atau usaha-

usaha lain yang pada prakteknya menyamai “rentenir” dalam  

memungut bunga pimjaman. 

e. Mengarahkan masyarakat kecil atau pedesaan menuju Bank Minded. 

2. Misi  

Adapun  Misi  dari BPR adalah  berupaya untuk mengembangkan 

usahanya bersama pengusaha dan masyarakat dari lapisan ekonomi lemah, 

dengan menjalin kerjasama sebagaimana lazimnya, serta tetap berpegang 

pada azas pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. 

4.1.3 Kepengurusan BPR 

Kepengurusan BPR terdiri dari Direksi dan Komisaris. Anggota Direksi 

dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR untuk 

menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Anggota Direksi paling 

sedikit berjumlah 2 orang dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga 

sertifikasi. 
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4.1.4 Pendirian BPR 

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan Gubernur 

Bank Indonesia oleh : 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; 

c. Pemerintah Daerah; atau 

d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. 

Modal disetor untuk mendirikan BPR : 

a. Rp.5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta; 

b. Rp.2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau 

Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, 

Tangerang dan Bekasi; 

c. Rp.1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau 

Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah 

sebagaimana disebut dalam huruf a dan b; 

d. Rp.500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah 

sebagaimana disebut dalam huruf a, b dan c. 

 

4.2 Kondisi BPR di Wilayah Pengawasan Bank Indonesia Cabang Malang 

BPR yang di awasi Kantor Bank Indonesia Malang tersebar di beberapa 

wilayah diantaranya adalah Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota 

Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, kabupaten Probolinggo, dan 

Kabupaten Lumajang. 



 
 

87 
 

Hinga November 2011, total BPR yang diawasi oleh KBI Malang 

berjumlah total 80 BPR. 80 BPR tersebut tersebar di seluruh wilayah kerja KBI 

Malang dengan perincian sebagai berikut; 7 BPR di kota Malang, 31 BPR di 

kabupaten Malang, 8 BPR di Kota Batu, 1 BPR di Kota Pasuruan, 22 BPR di 

Kabupaten Pasuruan, 2 BPR di Kota Probolinggo, 4 BPR di Kabupaten 

Probolinggo, serta 5 BPR di Kabupaten Lumajang serta 10 BPR Syariah yg 

berdara di wilayah kota dan kab Malang. 

Keseluruhan BPR tersebut, pengawasannya menjadi kewenangan 

sepenuhnya KBI Malang. KBI Malang menerapkan otoritas penuh terhadap 

Pengawasan  BPR. 

 

4.3 Gambaran Umum Responden Bedasarkan Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengambil sampel Bank Perkreditan Rakyat  Kovensional  

yang terdaftar diwilayah Kota dan Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan 

Kepada 30 BPR yang di lakukan pada tanggal 1 September hingga 31 Oktober. 

Gambaran Umum Responden dari wajib pajak di klasifikasikan menurut bentuk 

hukum BPR, ukuran Bank,  Lama Pendirian dan Jumlah Pegawai. 

Adapun klasifikasi berdasarkan bentuk ukutan BPR yaitu dari 1 responden 

BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah ( 3,3%), 29 responden memiliki 

badan hukum peseroan terbatas (96,7%) dan responden BPR di malang tidak ada 

yang berbadan hukum koperasi. 

Klasifikasi berdasarkan ukuran bank yaitu 1 responden yang memiliki 

total asset yang kurang dari 1 miliar rupiah (3,3%), 16 responden yang memiliki 
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total asset antar 1 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah (53,3%), 13 responden 

yang memiliki total asset antar 10 miliar rupiah sampai 100 miliar rupiah (43,3%), 

dan tidak ada responden yang memiliki asset di atas 100 miliar. 

Klasifikasi berdasarkan lama pendirian yaitu tidak ada responden yang telah 

berdiri kurang dari 5 tahun, 5 responden yang telah berdiri antara 5 sampai 10 

tahun(16,7%), 16 responden yang telah berdiri 10 sampai 20 tahun (53,3%) dan 9 

responden yang telah berdiri diatas 20 tahun (30%). 

Klasifikasi berdasarkan jumlah pegawai yang dimiliki responden yaitu 

semua responden memiliki responden diatas 10, 26 responden yang memiliki 

pegawai antara 10 sampai dengan 50 orang (86,7%), 3 responden yang memiliki 

pegawai antara 50 sampai dengan 100 (10%), 1 responden yang memiliki pegawai 

diatas 50 orang. 

 

4.4 Analisis Data 

 4.4.1 Pengujian Data 

  4.4.1.1 Uji Validitas Instrumen 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian validitas adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Pertanyaan tidak dapat mengukur aspek yang sama 

H1 : Pertanyaan dapat mengukur aspek yang sama 

Uji yang digunakan adalah nilai korelasi Pearson. Hipotesis nol ditolak jika nilai 

korelasi data (rhitung) lebih besar daripada nilai rtabel di mana rtabel = r(30,0,05) =0,361. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator Koefisien Korelasi Signifikansi 
Keteranga

n 

Rentabilitas (ROA) 

y1 0,728 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

y2 0,704 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

y3 0,618 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

y4 0,534 > 0,361 0,002 < 0,05 Valid 

y5 0,412 > 0,361 0,024 < 0,05 Valid 

y6 0,644 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

y7 0,659 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

Kredit 

x1.1 0,771 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x1.2 0,682 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x1.3 0,750 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x1.4 0,668 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x1.5 0,672 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

Sertifikat Bank Indonesia 

x2.1 0,776 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x2.2 0,770 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x2.3 0,662 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x2.4 0,672 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x2.5 0,785 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

Penempatan Dana Antar Bank 

x3.1 0,503 > 0,361 0,005 < 0,05 Valid 

x3.2 0,675 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x3.3 0,710 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x3.4 0,654 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

x3.5 0,747 > 0,361 0,000 < 0,05 Valid 

Sumber : Lampiran 3 

 Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi semua item 

pertanyaan untuk masing-masing variabel < α = 0,05 dan koefisien korelasi > 

0,361 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk 
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seluruh variable dalam penelitian ini valid. Instrumen-instrumen tersebut harus 

diuji terlebih dahulu kehandalan atau reliabilitasnya. Uji reliabilitas kuesioner 

dalam penelitian dengan menggunakan koefisien alpha cronbach. 

4.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Suatu instrument pengukuran dikatakan reliabel bila memberikan hasil 

score yang konsisten pada setiap pengukurannya (Uyanto,2009:81). Hasil yang 

ditunjukkan dari uji reliabilitas akan menunjukkan suatu data memiliki keandalan 

atau jawaban responden konsisten dengan pertanyaan yang diajukan. Hasil uji 

reliabilitas dari penelitian adalah sebagai berikut: 

Table 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 
Alpha 

Cronbach 

Koefisien 

Alpha 
Keterangan 

Rentabilitas (ROA) (Y) 0,725 > 0,6 Reliabel 

Kredit (X1) 0,732 > 0,6 Reliabel 

Sertifikat Bank Indonesia (X2) 0,782 > 0,6 Reliabel 

Penempatan Dana antar Bank 

(X3) 
0,664 > 0,6 Reliabel 

Sumber : Lampiran 4 

Dari Tabel 4.3 di atas, didapatkan koefisien alpha cronbach untuk masing-

masing variabel X1, X2, X3 dan Y sebesar 0,725, 0,732, 0,782, dan 0,664. Semua 

koefisien tersebut lebih besar daripada 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen yang digunakan untuk semua variabel dari penelitian ini dapat 

dihandalkan atau reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa berapa kali pun dilakukan 

pengukuran maka hasil pengukuran akan selalu konsisten. 
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4.4.2 Uji Asumsi Klasik 

  4.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

penggangu mempunyai distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar akan 

mengakibatkan uji statistic ini ini menjadi tidak valid.  Model regresi dapat 

dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika galat yang diperoleh dari model 

regresi berdistribusi normal.  

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan metode Kolmogorov-Smirnov 

di mana tolak H0 p – value < 0,05. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 

Statistik Uji Nilai Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,527 
Menyebar Normal 

signifikansi 0,944 

 

Sumber : Lampiran 5 

Berdasarkan table pengujian Kolmogorov-Smirnov di atas, didapatkan 

koefisien Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,527,  nilai signifikan atau p-value 

(Asymp. Sig. (2-tailed)) yang bernilai 0,944, dimana nilai tersebut lebih besar dari 

pada α = 0,05. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari pada α = 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga dapat 

dinyatakan bahwa model regresi tersebut telah layak digunakan. 
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Jika nilai residual dikelompokkan dibentuk dalam P-P Plot, maka residual-

residual tersebut akan membentuk suatu pola garis lurus. Berikut P-P Plot hasil 

pengujian normalitas : 

Gambar 4.1 

 

Sumber: Lampiran 5 

   Pada gambar 4.1 terlihat bahwa plot dari galat tersebut membentuk suatu 

pola yang mendekati garis lurus . Pola seperti pada gambar 4.1 mengindikasikan 

bahwa galat memiliki distribusi normal karena plot dari galat tersebut membentuk 

pola garis lurus. 

 4.4.2.2 Uji Multikolonieritas 

 Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya varibel 

bebas yang memiliki kemiripan dengan varibel bebas lain dalam satu model. 

Kemiripan antar varibel bebas dalam satu model akan menyebabkan terjadinya 

korelasi yang sangt kuat antar suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang 
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lain. Untuk mendeteksi adanya tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka menunjukkan 

adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Table 4.5 Hasil Uji Multikolinier 

Variabel Independen VIF Keterangan 

X1 1,429 Non Multikolinier 

X2 1,412 Non Multikolinier 

X3 1,073 Non Multikolinier 

Sumber: Lampiran 6 

Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa  masing-masing variabel bebas 

menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi tidak terjadi 

multikolinieritas telah terpenuhi. 

4.4.2.3 Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi adalah uji dimana korelasi antara anggota serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Untuk menguji adanya 

autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-Watson. Jika statistik uji Durbin-

Watson (d) berada di antara dU dan 4 - dU, maka tidak terdapat autokorelasi antar 

galat, di mana dL dan dU diketahui dari tabel Durbin-Watson. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Koefisien d dL dU 4 – dU Keterangan 

2,184 1,214 1,650 2,350 Tidak terdapat autokorelasi 

Sumber: Lampiran 7 
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Berdasarkan pada Tabel diatas, didapatkan koefisien Durbin-Watson 

sebesar 2,184. Dalam tabel Durbin-Watson diketahui dL = 1,214 dan dU = 1,650. 

Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa nilai dU <  d < 4 - dU  (1,650 < 2,184 < 

2,350). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar 

residual dan asumsi autokorelasi telah terpenuhi. 

 4.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

memiliki ragam (variance) yang sama atau tidak. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat dari grafik hubungan regression standardized predicted value dengan regression 

studentized residual. Apabila titik-titiknya menyebar tidak beraturan di atas dan di 

bawah nol pada sumbu Y,dapat disimpulkan bahwa model regresi ganda tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Lampiran 8 
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Dari gambar scatterplot diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, 

tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

asumsi homoskedastisitas terpenuhi (tidak terdapat heteroskedastisitas). 

4.4.3 Hasil Analisa Regresi Berganda 

 Analisis regresi  berganda digunakan untuk mendapatkan pengaruh 

variable-variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y .Hasil analisa regresi berganda 

menggunakan program SPSS menghasilkan estimasi sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Analisa Regresi Berganda 

Variabel 
Standardized 

Koefisien  β  
thitung Signifikansi Keterangan 

Kredit (X1) 0,567 4,816 0,020  Signifikan 

Sertifikat Bank Indonesia (X2) -0,115 -0,979 0,337 Tidak Signifikan 

Penempatan Dana antar Bank 

(X3) 
0,448 4,398 0,028 

 Signifikan 

Kontanta =  9,095    

Α =  0,05    

Koefisien Determinasi (R
2
)  = 0,748    

F-Hitung    = 25,742    

F-Tabel  = 2,975    

Signifikan  = 0,000    

t-tabel  = 2,056    

   Sumber:Lampiran 9 

Dari Tabel 4.7  diperoleh model regresi sebagai berikut : 

 Y =  9,095 + 0,567 X1 - 0,115 X2 +  0,448 X3  
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dimana : 

Y  : Rentabilitas (ROA) 

X1 : Kredit 

X2 : Sertifikat Bank Indonesia 

X3 : Penempatan Dana Antar Bank  

Adapun penjelasan dari model persamaan  regresi diatas adalah sebagai berikut  

1. Pengaruh X1 terhadap Y 

Nilai koefisien regresi b1 adalah 0,567. Koefisien regresi ini menunjukkan 

bahwa apabila terdapat kenaikan skala tanggapan responden sebanyak 1 

kali pada X1 (Kredit) dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0, maka akan terjadi peningkatan skala Rentabilitas (ROA) pada 

responden sebesar 0,567. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh 

bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan tanggapan responden 

terhadap Kredit, maka skala Rentabilitas (ROA) pada responden tersebut 

akan meningkat, dan sebaliknya apabila tanggapan responden terhadap 

Kredit menurun, maka skala Rentabilitas (ROA) tersebut akan menurun. 

2. Pengaruh X2 terhadap Y  

Dari persamaan regresi diperoleh nilai koefisien dari b2 adalah - 0,115. 

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan skala 

tanggapan  responden sebanyak 1 kali pada X2 (Sertifikat Bank Indonesia) 

dan variabel yang lain dianggap tetap atau sama dengan 0, maka akan 

terjadi penurunan skala Rentabilitas (ROA) pada responden sebesar - 

0,115. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif, jadi 
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apabila terjadi peningkatan tanggapan responden terhadap Sertifikat Bank 

Indonesia, maka skala Rentabilitas (ROA) pada responden tersebut akan 

menurun, dan sebaliknya apabila tanggapan responden terhadap Sertifikat 

Bank Indonesia menurun, maka skala Rentabilitas (ROA) pada responden 

tersebut akan meningkat. 

3. Pengaruh X3 terhadap Y 

Nilai koefisien b3 adalah 0,448. dari persamaan hasil regresi ini dapat 

disimpulkan bahwa apabila terdapat kenaikan skala tanggapan responden 

sebanyak 1 kali pada X3 (Penempatan Dana Antar Bank) dan variabel yang 

lain dianggap tetap atau sama dengan 0, maka akan terjadi peningkatan 

skala Rentabilitas (ROA) pada responden sebesar 0,448. Dapat dilihat 

bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi 

peningkatan tanggapan responden terhadap Penempatan Dana Antar Bank, 

maka skala Rentabilitas (ROA) pada responden tersebut akan meningkat, 

dan sebaliknya apabila tanggapan responden terhadap Penempatan Dana 

Antar Bank menurun, maka skala Rentabilitas (ROA)  pada responden 

tersebut akan menurun. 

4. Konstanta 

Pada persamaan analisis regresi diperoleh nilai konstanta  sebesar 9,095. 

nilai Y adalah sama dengan nilai konstanta apabila ke tiga variabel 

tersebut bebas konstan. 
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4.5 Uji Signifikan 

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas ini mempunyai 

pengaruh yang singnifikan maka perlu dilakukan uji F dan uji t. Hasil dari 

pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Uji Koefisien Determinant (R
2
) 

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas 

menjelaskan variabel terikat. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Sumber: Lampiran  

Dari tabel 4.8 terlihat besarnya kontribusi dari variabel independen secara 

simultan terhadap variabel dependen, berdasarkan hasil perhitungan dengan 

nilai koefisien determinasi atau R Square diperoleh nilai sebesar 0,748  

maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan atau kontribusi dari variabel 

independen yaitu Kredit, Sertifikat Bank Indonesia, dan Penempatan Dana 

Antar Bank secara simultan terhadap Rentabilitas (ROA), adalah sebesar  

74,8%, sedangkan 25,2%  lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya 

yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini. 

2. Uji F 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang 

Model Summaryb

,865a ,748 ,719 1,21134 2,184

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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signifikan terhadap Y. Semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan 

menggunakan uji F. Dengan menggunakan bantuan software SPSS, 

didapatkan hasil uji F  sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Uji F 

 

Sumber: Lampiran 9 

Didalam tabel distribusi F, didapatkan nilai Ftabel dengan derajat bebas n1 = 

3 dan n2 = 26 dengan α = 0,05 adalah sebesar 2,975. Jika nilai Fhitung pada 

tabel 4.10 dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung lebih besar daripada 

Ftabel (25,742 > 2,975). Selain itu, pada tabel 4.10 juga didapatkan nilai 

signifikan sebesar  0,000. Dapat dilihat bahwa nilai signifikan kurang dari 

α = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa terdapat pengaruh secara serentak 

(simultan) antara Variabel Kredit (X1), Sertifikat Bank Indonesia (X2), dan 

Penempatan Dana antar bank (X3) terhadap Variabel Rentabilitas (ROA) (Y). 

3. Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

varabel terikat. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni 

dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen 

pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > 

ANOVAb

113,316 3 37,772 25,742 ,000a

38,151 26 1,467

151,467 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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ttabel atau signifikan < α = 0,05. Di dalam tabel distribusi F, didapatkan nilai 

ttabel dengan derajat bebas galat n = 26 dengan α = 0,05 adalah sebesar 

2,056. Pengujian variabel-variabel tersebut secara parsial adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.10 Hasil Uji t 

 

Sumber : Lampiran 9 

 

a) Variabel X1 (Kredit) 

Hipotesis uji yang digunakan untuk  X1 adalah: 

  H0 = variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

  H1  = variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y 

Berdasarkan tabel 4.11 didapatkan statisitik uji t sebesar 4,816 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih 

besar dari pada ttabel (4,816 > 2,056) dan juga nilai signifikansi lebih 

kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel  X1 (Kredit) berpengaruh 

signifikan terhadap Variabel Y (Rentabilitas (ROA)). 

 

 

Coefficientsa

9,095 4,132 2,201 ,037

,721 ,150 ,567 4,816 ,000 ,700 1,429

-,096 ,098 -,115 -,979 ,337 ,708 1,412

,371 ,084 ,448 4,398 ,000 ,932 1,073

(Constant)

X1

X2

X3

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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b) Variabel X2 (Sertifikat Bank Indonesia) 

Hipotesis uji yang digunakan untuk  X2adalah: 

  H0 = variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

  H1  = variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap Y 

Berdasarkan tabel 4.11 didapatkan didapatkan statisitik uji t sebesar -

0,979 dengan signifikan sebesar 0,337. Nilai statistik uji |thitung| tersebut 

lebih kecil daripada ttabel (0,979 < 2,056) dan juga nilai signifikan lebih 

Kecil dari pada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel Sertifikat Bank 

Indonesia (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Variabel Rentabilitas (ROA) (Y)) 

c) Variabel X3 (Penempatan Dana Antar Bank) 

Hipotesis uji yang digunakan untuk  X3 adalah: 

  H0 = variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

  H1  = variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap Y 

Berdasarkan tabel 4.11 didapatkan statisitik uji t sebesar 4,398 dengan 

signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar 

daripada ttabel (4,398 > 2,056) dan juga nilai signifikansi lebih kecil 

daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel X3 (Penempatan dana 

Antar Bank) berpengaruh signifikan terhadap Variabel Y (Variabel 

Rentabilitas (ROA)). 
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4.6 Penentuan Variabel yang Paling Berpengaruh  

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh 

terhadap variabel Variabel Rentabilitas (ROA) (Y), dapat dilakukan dengan 

membandingkan koefisien regresi yang telah distandarisasi (Standardized β) 

antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap Variabel Rentabilitas (ROA) (Y)  adalah variabel 

yang memiliki koefisien Standardized β yang paling besar.   

Untuk membandingkan koefisien Standardized β masing-masing variabel 

independen, disajikan tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.12. Ringkasan Hasil Analisis Regresi(variabel dominan)  

Variabel 
Koefisien 

Standardized β 
Pengaruh 

Kredit (X1) 0,567 Signifikan 

Sertifikat Bank Indonesia (X2) 

-0,115 Tidak 

Signifikan 

Penempatan Dana  Antar Bank (X3) 0,448 Signifikan 

       

Berdasarkan pada Tabel 4.12 tersebut, Kredit (X1) adalah variabel yang 

memiliki koefisien Standardized β yang paling besar. Artinya, Variabel 

Rentabilitas (ROA) (Y) lebih banyak dipengaruhi oleh Variabel Kredit (X1) dari 

pada variabel-variabel lainnya (Sertifikat Bank Indonesia (X2) dan Penempatan 

Dana Antar Bank (X3)). Koefisien yang dimiliki oleh Variabel Kredit (X1) 

bersifat positif, Variabel Kredit (X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap 

Variabel Rentabilitas (ROA) (Y). 
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4.7 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikkan apakah hipotesis yang 

telah dibuat dalam penelitian ini terbukti atau tidak. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H1  =  Terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel- 

variabel Aktiva Produktif  terhadap Rentabilitas 

 Berdasarkan uji F diatas didapatkan nilai Ftabel dengan derajat bebas n1 = 3 

dan n2 = 26 dengan α = 0,05 adalah sebesar 2,975. Jika nilai Fhitung pada tabel 4.10 

dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung lebih besar daripada Ftabel (25,742 > 

2,975). Dapat dilihat bahwa nilai signifikan kurang dari α = 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak (simultan) 

antara variabel X1(Kredit), X2, X3 dan X4 terhadap Y. 

 Dari Hasil uji t dapat disimpulkan bahwa varibel X1  dan  Variabel X3 yang 

berpengaruh signifikan dengan perolehan nilai statisitik uji t untuk masing-masing 

Variabel X1 dan X3 sebesar 4,816 dan 4,398  dengan signifikan lebih kecil dari 

pada α = 0,05 serta nilai uji |thitung| tersebut besar dari pada ttabel yaitu 2.056. Nilai 

statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel (2,461 > 2,056) dan juga nilai 

signifikan lebih kecil daripada α = 0,05. Sedangkan untuk Variabel X2 tidak 

berpengaruh signifikan dengan perolehan  nilai statisitik uji t untuk variabel X2 

yaitu – 0,979 dengan signifikan sebesar 0,337. Nilai statistik uji |thitung| tersebut 

lebih kecil daripada ttabel (0,979 < 2,056) dan juga nilai signifikan lebih Kecil dari 

pada α = 0,05. 

 Dari hasil uji F dan uji t dapat disimpulkan bahwa H1 diterima karena 
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terbukti. Dari hasil penelitian di Bank Perkrditan Rakyat Kota dan Kabupaten 

Malang diperoleh suatu kesimpulan sumber pendapatan yang di hasilkan dari 

Bank Perkreditan Rakyat, semuanya  bersumber dari aktiva produktif guna 

membiayai operasional BPR,  ini di karenakan ada yang pembatasan kegiatan 

yang  hanya boleh di lakukan oleh BPR. Hal inilah yang mendukung adanya 

pengaruh yang signifikan antar Variabel-variabel Aktiva produktif terhadap 

rentabilitas di Kota dan Kabupaten Malang. 

 

4.8 Pembahasan 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara semua variabel Kredit, sertifikat Bank Indonesia, dan 

Penempatan dana antar bank terhadap Rentabilitas (ROA). Berikut ini 

pembahasan masing-masing variabel terhadap Rentabilitas (ROA): 

1. Pengaruh Kredit terhadap Rentabilitas (ROA) 

Dari hasil regresi berganda dapat disimpulkan bahwa Kredit memiliki 

pengaruh yang positif dan mempengaruhi Rentabilitas (ROA). Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan Kredit maka akan 

mengakibatkan meningkatnya Rentabilitas (ROA). Bila dari hasil 

analisis regresi berganda atau pun ujit t Kredit mempunyai nilai 

koefisien yang paling tinggi diantara variabel lainnya. 

Dari hasil penelitian di BPR Kota dan Kabupaten Malang di peroleh 

kesimpulan bahwa adanya kredit berpengaruh signifikan terhadap 

Rentabilitas (ROA). Kredit sangat besar manfaatnya bagi BPR ini di 
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karenakan bunga yang di dapat dari pemberian kredit cukup besar 

dibanding aktiva prokduktif lainnya. Keuntungan yang besar di dapat 

melalui kredit bukan berarti resiko yang di hasilkan kredit itu kecil. Ada 

pepatah bilang “ higt risk, higt retrun”. Ini berarti untuk memperoleh 

keuntungan yang besar terdapat resiko yang besar pula di dalam. Resiko 

itu adalah gagal bayar. Resiko ini terjadi ketika konsumen atau nasabah 

memiliki ketidakmampuan membayar pinjaman kosumen kepada pihak 

bank. Apabila gagal bayar ini terjadi maka akan mengakibatkan 

Rentabilitas (ROA) menurun ini disebabkan karena pendapatan yang di 

terima bank menurun, untuk itu bank harus menjalan prinsip kehati-

hatian BPR sehingga Rentabilitas (ROA) dapat meningkat. Prinsip 

kehati-hatian yang dimaksud adalah bank menjaga kreditnya agar tidak 

terjadi gagal bayar. 

2. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia terhadap Rentabilitas (ROA) 

Dari hasil regresi berganda dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Bank 

Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap Rentabilitas (ROA). 

Sedangkan untuk uji t, Sertifikat Bank Indonesia memiliki nilai uji t 

sebesar  – 0,979, nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel 

(0,979 < 2,056). Disimpulkan bahwa X2 (Sertifikat Bank Indonesia) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y (Rentabilitas (ROA)). 

Dari hasil penelitian di BPR Kota dan Kabupaten Malang, Sertifikat Bank 

Indonesia ini belum berpengaruh terhadap Rentabilitas (ROA). Sebagian 

besar BPR Kota dan Kabupaten Malang tidak menempatkan dananya pada 
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Sertifikat Bank indonesia, bank lebih memilih menempatkan dana mereka 

pada kredit dan penempatan dana antar bank. Hal ini dikarenakan bunga 

yang di hasilkan sertifikat bank indonesia itu cukup rendah jika di 

bandingkan dengan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito). Apabila 

bank memaksakan menanamkan dananya pada sertifikat bank indonesia 

maka bank akan mengalami kerugian, alasan inilah yang paling mendasar 

BPR tidak menempatkan dananya pada sertifikat Bank Indonesia 

meskipun Sertikat Bank Indonesia bebas risiko. Bebas resiko di karenakan 

sertifikat Bank Indonesia di jamin oleh Bank Indonesia. Kerugian bank 

menempatkan dananya pada sertifikat bank Indonesia akan berdampak 

pada menurunnya Rentabilitas (ROA). 

3. Pengaruh Penempatan Dana Antar Bank terhadap Rentabilitas (ROA) 

Dari hasil regresi berganda dapat disimpulkan bahwa Penempatan Dana 

Antar Bank memiliki pengaruh yang positif dan mempengaruhi 

Rentabilitas (ROA). Nilai uji t, penempatan dana antar bank memiliki nilai 

uji t sebesar 4,398, Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada 

ttabel (4,398 > 2,056). Disimpulkan bahwa X3 (Penempatan Dana Antar 

Bank) berpengaruh signifikan terhadap Y Rentabilitas (ROA). 

Dari hasil penelitian, pada masa-masa sekarang BPR di Kota dan 

Kabupaten Malang memiliki kelebihan likuiditas yang cukup tinggi, hal 

ini disebabkan karena banyak nasabah yang melunasi kredit, sehingga 

uang yang ada di bank itu melimpah tetapi bank memiliki kesulitan 

menyalurkan dananya dalam bentuk kredit, ini dikarenakan banyaknya 
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pesaing dari BPR. Pesaing itu adalah banyaknya koperasi yang menjamur 

di kota dan kabupaten malang serta banyaknya bank swasta yang 

berorientasi pada sektor UKM, sehingga untuk menghidari kas yang 

menganggur, bank harus menempatkan dananya pada penempatan dana 

antar bank, meskipun bunga yang diperoleh relatif lebih kecil dan risiko 

yang di hasilkan relatif lebih kecil. Apabila terjadi kas yang menganggur 

maka akan mengakibatkan Rentabilitas (ROA) menurun ini di sebabkan 

karena tidak ada pendapatan yang diterima bank sedangkan beban bunga 

bunga dari dana pihak ketiga terus di bayarkan sehingga untuk 

menghindari kas yang mengagur bank harus menempatkan dana nya pada 

penempatan antar bank. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel Aktiva 

Produktif yaitu Kredit, Setifikat Bank Indonesia, dan Penempatan Antar terhadap 

Rantabilitas di BPR Kota dan Kabupaten Malang. 

 Bedasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan  dari penelitian ini, yaitu: 

1. Penempatan dana pada aktiva produktif dengan Variabel Kredit, Sertifikat 

Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank terbukti memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Rentabilitas di BPR Kota dan 

Kabupaten Malang. 

2. Dari semua uji, tentang hipotesis yaitu diduga terdapat pengaruh antar 

variabel-variabel Aktiva Produktif yaitu Kredit, Sertifikat Bank Indonesia 

dan  Penempatan Dana Antar Bank terhadap Rentabilitas Bank Perkreditan 

Rakyat di Kota dan Kabupaten Malang, di peroleh bahwa uji F dan uji R 

yang berpengaruh secara signifikan. Yang artinya, apabila aktiva produktif 

lebih ditingkatkan, maka rentabilitas juga akan mengalami peningkatan. 

Sedangkan dari uji t diperoleh hasil bahwa tidak semua variabel 

memperoleh nilai koefisien yang signifikan, hanya Kredit dan Penempatan 

Dana Antar Bank yg memperoleh nilai koefisien yang signifikan. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini diterima. 
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3. Variabel Kredit yang paling berpengaruh terhadap rentabilitas Bank 

Perkreditan Rakyat di kota dan kabupaten Malang, diperoleh dengan uji t 

dimana nilai koefisien Standardized β untuk variabel kredit paling tinggi 

yaitu sebesar 0,567 yang mana lebih besar dari pada koefisiensi aktiva 

produktif yang lainnya. 

4. Dalam penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa semakin tinggi aktiva 

produktif, semakin tinggi pula rentabilitas yang dihasilkan. Begitu pun 

sebaliknya, semakin rendah aktiva produktif, semakin rendah pula 

rentabilitas yang dihasilkan. Serta semakin baik pengelolaaan aktiva 

produktif maka, semakin tinggi pula rentabilitas yang dihasilkan, 

begitupula sebaliknya.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengalami beberapa kendala yang menjadi 

keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menganalisis Bank 

Perkreditan Rakyat Konvensional di kota dan kabupaten Malang dengan 

jumlah sampel yang di gunakan sebanyak 30 BPR. 

2. Dalam penelitian ini, penilaian pengaruh aktiva produktif terhadap 

rentabilitas hanya di pandang dari sudut pandang persepsi atau pendapat dari 

pegawai BPR. Hal ini tentunya bukan merupakan satu-satunya tolak ukur 

terhadap suatu keberhasilan bank dalam memperoleh laba. Tetapi bank harus 

melihat dari aspek keuangannya juga. 
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3. Penulis melakukan pengamatan terhadap tingkat rentabilitas dengan 

menggunakan indikator (alat ukur) Return on Assets/ROA, sedangkan masih 

ada alat ukur lain seperti Return on equity (ROE), BOPO (perbandingan 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan Net Interest 

Margin/NIM. 

5.3 Saran  

Setelah dilakukan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada BPR 

Kota dan Kabupaten Malang mengenai pengaruh aktiva produktif terhadap 

Rentabilitas, penulis mencoba memberikan saran kepada perusahaan. 

1. BPR di Kota dan Kabupaten Malang lebih mengelola aktiva produktifnya 

dengan baik khususnya Kredit karena kredit sumber pendapatan bank yang 

terbesar dan penyebab utama bank menghadapi masalah besar.  

2. Untuk menghasilkan Rentabilitas yang besar, maka BPR  perlu 

meningkatkan lagi aktiva produktif. Untuk menambah aktiva produktif 

BPR harus dapat menghimpun sumber dana sebanyak mungkin baik 

dengan menambah modal sendiri, pinjaman kepihak lain atau menarik 

minat masyarakat atau nasabah untuk menyimpan dananya di  BPR, yang 

dapat menghasilkan pendapatan opersional perusahaan atau dapat 

menghasilkan laba yang besar. 
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    LAMPIRAN 1: Hasil Tabulasi Responden 

a) Tabulasi Berdasar Bentuk Hukum BPR 

NO Bentuk Hukum BPR Jumlah Presentase 

1 Perusahaan Daerah (PD) 1 3.3% 

2 Koperasi 0 0 

3 Perseroaan Terbatas 29 96,7% 

Jumlah 30 100% 

 

b) Tabulasi Berdasar Ukuran Bank 

N0 Ukuran Bank Jumlah Presentase 

1 Kurang dari Rp. 1 Miliar 1 3,3% 

2 Rp. 1 Miliar-Rp. 10 Miliar 16 53,3% 

3 
Rp. 10 Miliar-Rp. 100 

Miliar 
13 43,3% 

4 Diatas Rp 100 Miliar 0 0 

Jumlah 30 100% 

 

c) Tabulasi Berdasar Lama Pendirian 

N0 Lama Pendirian Jumlah Presentase 

1 Dibawah 5 tahun 0 0 

2 5-10 Tahun 5 16,7% 

3 10-20 Tahun 16 53,3% 

4 Diatas 20tahun 9 30% 

Jumlah 30 100% 
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d) Tabulasi Berdasar Jumlah Pegawai 

N0 Jumlah Pegawai Jumlah Presentase 

1 Kurang dari 10 Orang 0 0 

2 
Antara 10 sampai dengan 

50 orang 
26 86,7% 

3 
Antara 50 sampai dengan 

100 orang 
3 10% 

4 Lebih dari 100 Orang 1 3,3% 

Jumlah 30 100% 
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Lampiran 2 : Hasil Tabulasi Kuisioner 

no y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 Y x1.

1 

x1.

2 

x1.

3 

x1.

4 

x1.

5 

X1 x2.

1 

x2.

2 

x2.

3 

x2.

4 

x2.

5 

X2 x3.

1 

x3.

2 

x3.

3 

x3.

4 

x3.

5 

X3 

1 4 5 4 3 5 4 4 29 4 5 5 4 5 23 2 2 2 2 2 10 2 2 3 2 2 11 

2 5 4 5 4 4 5 4 31 5 5 5 5 5 25 4 2 2 2 2 12 3 2 3 2 2 12 

3 4 4 5 4 4 5 5 31 5 5 5 5 5 25 2 1 2 1 2 8 4 2 4 2 2 14 

4 4 5 5 4 5 4 4 31 5 5 5 5 5 25 1 1 2 1 2 7 4 2 3 3 1 13 

5 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 3 3 3 2 3 14 4 2 4 2 4 16 

6 5 4 4 5 4 4 4 30 5 5 5 5 5 25 1 2 1 1 2 7 4 4 2 2 2 14 

7 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 2 2 2 2 2 10 3 3 2 3 2 13 

8 5 5 4 4 4 5 5 32 5 5 5 5 5 25 1 1 2 2 2 8 3 4 3 3 3 16 

9 5 5 5 5 4 3 5 32 5 5 4 4 5 23 2 1 2 1 1 7 4 3 4 2 4 17 

10 5 5 5 5 4 5 5 34 5 5 5 5 5 25 1 1 1 2 1 6 4 4 4 5 4 21 

11 4 4 4 4 4 3 3 26 4 4 4 5 4 21 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10 

12 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 5 4 5 23 2 2 2 2 2 10 4 2 3 2 3 14 

13 4 4 4 5 5 3 5 30 5 5 5 5 5 25 2 2 4 1 1 10 4 2 2 2 2 12 

14 5 5 4 5 4 5 5 33 5 5 5 5 5 25 1 1 2 2 2 8 4 2 2 2 4 14 

15 4 4 4 5 4 3 5 29 4 5 4 4 4 21 2 2 3 2 2 11 4 2 3 2 2 13 

16 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 5 5 25 1 2 2 1 1 7 4 2 3 4 2 15 

17 4 4 4 4 4 4 4 28 4 5 4 5 4 22 2 1 1 2 2 8 2 2 3 2 2 11 

18 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 2 2 2 1 1 8 3 3 3 3 4 16 

19 5 4 4 4 5 4 5 31 5 5 4 4 5 23 3 2 2 2 4 13 5 2 3 2 4 16 

20 4 4 4 4 4 4 5 29 5 5 2 5 5 22 4 2 2 3 3 14 3 3 4 4 4 18 

21 4 4 5 4 4 4 4 29 5 4 4 4 4 21 3 2 2 2 2 11 4 2 2 2 2 12 

22 5 4 4 4 4 4 5 30 5 5 5 5 4 24 3 3 3 1 3 13 5 2 3 3 1 14 
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23 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 2 1 1 2 2 8 5 3 4 4 4 20 

24 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 5 5 5 24 1 1 1 1 1 5 2 2 3 2 2 11 

25 4 4 5 5 4 5 5 32 5 5 5 5 5 25 3 2 2 1 1 9 4 2 3 2 2 13 

26 5 5 4 5 4 4 5 32 5 5 5 5 5 25 3 1 1 1 2 8 4 4 4 3 4 19 

27 5 5 5 4 4 4 4 31 5 5 5 5 5 25 2 2 2 2 2 10 4 3 4 2 4 17 

28 4 4 4 4 4 4 5 29 5 5 4 5 4 23 3 2 3 3 4 15 4 2 2 2 2 12 

29 5 4 5 5 4 4 4 31 5 5 5 4 5 24 2 1 1 1 2 7 3 3 3 2 3 14 

30 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 5 20 2 2 2 2 2 10 5 3 4 2 2 16 
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LAMPIRAN 3: Hasil Uji Validitas 

Uji Validitas untuk Variabel Y 

 

Uji Validitas untuk Variabel X1 

 

Correlations

,728**

,000

30

,704**

,000

30

,618**

,000

30

,534**

,002

30

,412*

,024

30

,644**

,000

30

,659**

,000

30

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

Y

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

Correlation is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

,771**

,000

30

,682**

,000

30

,750**

,000

30

,668**

,000

30

,672**

,000

30

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

x1.1

x1.2

x1.3

x1.4

x1.5

X1

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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Uji Validitas untuk Variabel X2 

 

Uji Validitas untuk Variabel X3 

 

 

 

Correlations

,776**

,000

30

,770**

,000

30

,662**

,000

30

,672**

,000

30

,785**

,000

30

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

x2.1

x2.2

x2.3

x2.4

x2.5

X2

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

Correlations

,503**

,005

30

,675**

,000

30

,710**

,000

30

,654**

,000

30

,747**

,000

30

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlat ion

Sig. (2-tailed)

N

x3.1

x3.2

x3.3

x3.4

x3.5

X3

Correlation is signif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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LAMPIRAN 4: Hasil Uji Reabilitas 

1. Uji Reliabilitas untuk Variabel Y 

 

2.Uji Reliabilitas untuk Variabel X1 

 

3.Uji Reliabilitas untuk Variabel X2 

 

4. Uji Reliabilitas untuk Variabel X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics

,725 7

Cronbach's

Alpha N of  Items

Reliability Statistics

,732 5

Cronbach's

Alpha N of  Items

Reliability Statistics

,782 5

Cronbach's

Alpha N of  Items

Reliability Statistics

,664 5

Cronbach's

Alpha N of  Items
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LAMPIRAN 5 : Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

Observed Cum Prob

1.00.80.60.40.20.0

E
x
p

e
c
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30

,0000000

1,14697696

,096

,096

-,093

,527

,944

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov -Smirnov  Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 



 
 

122 
 

LAMPIRAN 6 : Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

9,095 4,132 2,201 ,037

,721 ,150 ,567 4,816 ,000 ,700 1,429

-,096 ,098 -,115 -,979 ,337 ,708 1,412

,371 ,084 ,448 4,398 ,000 ,932 1,073

(Constant)

X1

X2

X3

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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LAMPIRAN 7 : Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb

,865a ,748 ,719 1,21134 2,184

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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LAMPIRAN 8 : Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regression Standardized Predicted Value

210-1-2

R
e
g

re
s
s
io

n
 S

tu
d

e
n
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z
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 R
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s
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u
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3

2

1

0

-1

-2

Scatterplot

Dependent Variable: Y
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LAMPIRAN 9 : Hasil Analisis Regresi Berganda 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Uji Simultan (Uji F) 

 

Uji Parsial (Uji t) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb

,865a ,748 ,719 1,21134 2,184

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

ANOVAb

113,316 3 37,772 25,742 ,000a

38,151 26 1,467

151,467 29

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), X3, X2,  X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

9,095 4,132 2,201 ,037

,721 ,150 ,567 4,816 ,000 ,700 1,429

-,096 ,098 -,115 -,979 ,337 ,708 1,412

,371 ,084 ,448 4,398 ,000 ,932 1,073

(Constant)

X1

X2

X3

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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LAMPIRAN 10: Kuesioner 

KUESIONER 

tentang 

Pengaruh Aktiva Produktif terhadap Rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat  

Di Kota dan Kabupaten Malang 

 

Nama : Fransiscus Xaverius Hadisumarta Nuhuyanan 

Nim : 0710233073  

Jurusan : Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 

 

I. LATAR BELAKANG 

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah lembaga keuangan yang 

berfungsi  menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan tabungan 

dan deposito serta  menyalurkan dana kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit 

untuk jangka waktu tertentu. Menghimpun dan menyalurkan dana sangat 

menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil 

dihimpun/disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat 

dikembangkan oleh bank tersebut. 

Penghimpunan dana masyarakat dimaksudkan untuk dijadikan ladang 

perolehan laba bank, yaitu dengan jalan menanamkan dana tersebut kedalam 

sektor produktif yang dikenal dengan aktiva produktif . Karena aktiva produktif 

adalah kunci utama pendapatan bank, oleh karena itu pengelolaan yang baik 

merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan suatu bank, dengan maksud menjaga 

kualitas aktiva produktifnya. 

Adanya peningkatan penanaman aktiva produktif, merupakan keberhasilan 

kinerja bank dalam memperoleh dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

dan jangka menengah. Dan merupakan suatu alat ukur dalam upayanya 

meningkatkan rentabilitas. 

Tingginya rentabilitas  merupakan ukuran bahwa suatu bank telah bekerja 

secara efektif dan efisien dalam mengelola aktiva produktifnya. Pengelolaan 

aktiva produktif yang kurang baik akan berakibat fatal bagi semua sektor dan 

menurunkan tingkat rentabilitas bagi bank itu sendiri. Sedangkan apabila 

pengelolaan aktiva produktifnya itu dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan 

kinerja keuangan secara menyeluruh terutama berpengaruh terhadap rentabilitas 

bank tersebut. 

 Dalam mengukur Rentabilitas sebuah bank dapat mempergunakan beberapa 

indikator antara lain return on assets (ROA), dan rasio biaya operasional (BOPO), 

penilaian tingkat rentabilitas suatu bank yang diukur dengan aktiva produktif yang 

dananya sebagian besar berasal dari penempatan pada bank lain, Sertifikat Bank 

indonesia, dan kredit yang diberikan dapat membantu sebuah bank dalam 

memaksimumkan labanya yang salah satu indikatornya adalah return on assets. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud menuangkan penelitian 

ini dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Aktiva Produktif Terhadap 

Rentabilitas Pada Bank Perkreditan Rakyat  di Kota dan Kabupaten  Malang” 
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II. I DENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden             

Jabatan  

Nama BPR  

Alamat  

 

Ukuran Bank (size) 

 

[  1  ] kurang dari Rp.1 Miliar 

[  2  ] Rp. 1 Miliar –Rp 10 Miliar 

[  3  ] Rp 10 Miliar –Rp 100 Miliar 

[  4  ] Diatas Rp 100 Miliar 

Lama Pendirian [  1  ] Dibawah 5 tahun 

[  2  ] 5-10 Tahun 

[  3  ] 10-20 Tahun 

[  4  ] Diatas 20 Tahun 

Jumlah Pegawai [  1  ] Kurang dari 10 

[  2  ] antara 10 sampai dengan 50 Orang  

[  3  ] antara 50 sampai dengan 100 Orang 

[  4  ] Lebih dari 100 orang 

Kode Pos [    ][    ][    ][    ][    ] 

Telepon/Fax [    ][    ][    ][    ]-[    ][    ][    ][    ][    ][    ] [    ]/ 

[    ][    ][    ][    ]-[    ][    ][    ][    ][    ][    ] [    ] 

 

   

Ttd, 

 

(                    ) 

 

III. DAFTAR PERTANYAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. SS = Sangat Setuju   

2. S = Setuju 

3. R = Ragu-ragu 

4. TS = Tidak Setuju 

5. STS = Sangat Tidak Setuju 

 

Petunjuk Pengisian: Semua pertanyaan dibawah ini merupakan tanggapan Bpk/ Ibu Sdr/I 

terhadap Pengaruh Aktiva Produktif terhadap Rentabilitas. 

Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bpk/Ibu/Sdr/I, mohon 

untuk diberikan tanda centang () 
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A. KONSEP RENTABILITAS(ROA) 

 

No Pertanyaan SS S R TS STS 

1. ROA merupakan suatu ukur yang digunakan Bank 

Perkreditan Rakyat saudara untuk menghitung 

rentabilitas 

     

2 Pemilihan aktiva produktif (kredit, SBI, 

penempatan dana antar bank) yang tepat dapat 

meningkatkan ROA Bank Perkreditan Rakyat 

Saudara 

     

3. Pengelolaan aktiva produktif yang baik dapat 

meningkatan ROA Bank Perkreditan Rakyat 

saudara 

     

4. Meningkatnya jumlah aktiva produktif dapat 

meningkatkan ROA Bank Perkreditan Rakyat 

Saudara. 

     

5. ROA yang tinggi dari suatu perusahaan 

mencerminkan Kualitas aktiva produktif  yang 

berkualitas. 

     

6. ROA Bank saudara tergolong baik sesuai dengan 

kriteria penilaiaan BI 

     

7. ROA yang tinggi dari suatu Bank menunjukkan 

semakin besar pula keuntungan bank. 

     

 

 

 

B. KONSEP AKTIVA PRODUKTIF 

1. Kredit 

 

No Pertanyaan SS S R TS STS 

1. Kredit merupakan salah satu aktiva produktif 

Bank Perkreditan Rakyat saudara 

     

2. Kredit merupakan sumber pendapatan atau 

keuntungan Bank terbesar saudara 

     

3. Kredit merupakan kegiatan penanaman dana yang 

memilki risiko besar  

     

4. Kredit Merupakan Komponen Terbesar di Bank 

saudara. 

     

5. Kinerja dan kelangsungan usaha BPR di 

pengaruhi oleh kualitas kredit 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

129 
 

2. Sertifikat Bank Indonesia 

 

No Pertanyaan SS S R TS STS 

1. Setifikat Bank Indonesia merupakan salah satu 

aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat saudara 

     

2. Setifikat Bank Indonesia merupakan sumber 

pendapatan atau keuntungan Bank terbesar 

saudara 

     

3. Setifikat Bank Indonesia merupakan kegiatan 

penanaman dana yang memilki risiko kecil 

     

4. Setifikat Bank Indonesia Merupakan Komponen 

Terbesar di Bank saudara. 

     

5. Kinerja dan kelangsungan usaha BPR di 

pengaruhi oleh kualitas Setifikat Bank Indonesia 

     

 

3. Penempatan Dana Antar Bank  

 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Penempatan dana antar bank merupakan salah satu 

aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat saudara 

     

2. Penempatan dana antar bank merupakan sumber 

pendapatan atau keuntungan Bank terbesar 

saudara 

     

3. Penempatan dana antar bank merupakan kegiatan 

penanaman dana yang memilki risiko besar 

     

4. Penempatan dana antar bank merupakan 

Komponen Terbesar di Bank saudara. 

     

5. Kinerja dan kelangsungan usaha BPR di 

pengaruhi oleh kualitas Penempatan dana pada 

Bank Lain 

     

 

4. Saran dan Kritik 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................  

 

 


