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ABSTRAKSI 

ADRIANTI. 100462201134 

PENGARUH TABUNGAN, DEPOSITO dan KREDIT MODAL KERJA 

TERHADAP RENTABILITAS PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI 

BATAM PERIODE 2011-2014 

Skripsi. Fakultas Ekonomi. 2015 

Kata kunci : Tabungan, Deposito, Kredit Modal Kerja dan Rentabilitas 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tabungan, deposito dan 

kredit modal kerja terhadap rentabilitas pada bank perkreditan rakyat 

dibatam periode 20011-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data dari laporan keuangan publikasi dari bank perkreditan rakyat 

periode 2011-2014 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Setelah melewati 

tahap sample, maka sampel yang layak digunakan sebanyak 12 Perusahaan 

Perbankan yang tercatat di Bank Perkreditan Rakyat di Batam. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda untuk memperoleh hasil mengenai hubungan antara satu variabel 

degan variabel lainnya. Hasil uji t menunjukkan bahwa tabungan dan 

deposito berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan Kredit Modal 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil pengujian secara 

simultan (uji f) menunjukkan tabungan, deposito, dan kredit modal kerja 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank 

Perkreditan Rakyat periode 2011-2014. Hasil uji koefisen determinasi 

menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0.137, hal ini berarti 13,7% 



variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 

sisanya 86,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikm Warahmatullahi Wabarakatuh  

Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, 

Puji syukur penulis panjatkan kepada allah SWT karna atas izin dan 

rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat 

beriring salam senantiasa tercurah kepada Rasullah SAW dan para sahabat 

ra. 

 Skripsi dengan judul “Pengaruh Tabungan, Deposito dan Kredit 

Modal Kerja Terhadap Rentabilitas Pada Bank Perkreditan Rakyat 

Di Batam Periode 2011-2014”, disusun bertujuan sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selama proses penyusunan skripsi ini, 

peneliti banyak memperoleh bimbingan, doa, dorongan, semangat, nasehat, 

dan bantuan lain baik secra moril dan materil dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan ini penulis ingin menyanpaikan ucpan terimakasih yang tulus 

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Kedua orang tua penulis Apak dan Emak terimakasih atas kasih 

sayang selama ini, doa yang tak henti- hentinya yang selalu 



dipanjatkan untuk kesuksesan anakmu, sudah memberi semangat 

yang luar bisa untuk saya, terima kasih sudah menyekolahkan 

saya sampai sejauh ini, kalian adalah orang tua yang terhebat 

yang saya punya didunia ini,sehingga saya bisa menyelesaikan 

pendidikan sampai memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. 

2. Abang kandung saya Adrianto yang selalu mensuport dikala saya 

sedang malas kuliah. 

3. Bapak Prof. Dr. Syafsir Akhlus. M.Sc selaku rektor Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. 

4. Bapak Drs. Henry Eryanto, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

5. Ibu Sri Ruwanti, SE, MSc selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

6. Ibu Hj. Asmaul Husna, SE.Ak.,MM selaku Dosen Pembimbing I 

dan ibu Lia Suprihartini, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II 

yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran yang telah 

meluangkan waktunya, nasehat, arahan serta bimbingannya dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

7. Bapak H. Achmad Uzaimi, SE, M.Si.Ak selaku Penasehat 

Akademik penulis yang telah banyak memberikan nasehat dan 

bantuan selama perkuliahan. 



8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim 

Raja Ali Haji yang telah membekali penulis selama mengikuti 

kuliah. 

9. Buat sahabatku Elli julianti, SE, Mulyana, SE, Sakauni, Wahidah 

Fitriyanti, Restiana Ramadani, SE, Yulia Purnama Sari, SE dan 

Lailatul ulia. 

10.  Buat sahabat-sahabatku dieklas 04 tahun 2010  

11.  Spesial Elvianto, SE yang selalu memberi semangat kepada 

penulis. 

12.  Buat teman-teman  KUKERTA UMRAH di Kundur Kota jl. 

Paya Togok Laut. 

13.  Tak lupa terimakasih penulis ucapkan bagi semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata 

kesempurnaan maka dari itu penulis mengharapkan saran dan 

kritikan yang bersifatnya membangun agar dalam penulisan 

selanjutnya dapat diperbaiki.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

Tanjungpinang, Agustus 2015 

      Penulis 



DAFTAR ISI 

 

 

 

Kata Pengantar  .......................................................................................   vii 

Daftar Isi .................................................................................................  x 

Daftar Tabel  ...........................................................................................  xiii 

Daftar Gambar  ........................................................................................  xiv 

Daftar Lampiran  .....................................................................................   xv 

BAB I PENDAHULUAN 

   1.1. Latar Belakang   ...................................................................  1 

            1.2. Rumusan Masalah  ...............................................................  6 

            1.3. Tujuan Penelitian  ................................................................  6 

            1.4. Manfaat Penelitian  ..............................................................  7 

            1.5. Batasan Masalah  .................................................................  7 

            1.6. Sistematika Penulisan ..........................................................      8 

BAB II LANDASAN TEORI  

             2.1.  Pengertian Bank  ................................................................  10 

     2.2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan  .................................  11 

     2.3. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  ......................  14 

     2.4. Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat  ..........................  16 

     2.5. Kepemilikan Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia  .......  17 

     2.6. Sumber Dana Bank Perkreditan Rakyat  .............................  17 

     2.7. Pengertian Tabungan  ..........................................................  18 

           2.7.1. Buku Tabungan  .........................................................  18 

           2.7.2. Slip Penarikan  ...........................................................  18 

           2.7.3. Kuitansi  .....................................................................  19 

           2.7.4. Automated Teller Machine (ATM)  ..........................  19 

   2.8. Deposito/Simpanan Berjangka  ..........................................  19 

     

 

 

x 

 



        2.8.1. Deposito Berjangka (Time Deposit)  ........................  20 

          2.8.2. Sertifikat Deposito  ...................................................  20 

          2.8.3. Deposito on Call  ......................................................  21 

   2.9. Kredit Modal Kerja  ...........................................................  21 

          2.9.1. Pengertian Kredit Modal Kerja  ...............................  21 

          2.9.2. Bentuk Perjanjian Kredit   ........................................  23 

          2.9.3. Isi Perjanjian Kredit  ................................................  24 

            2.9.4. Macam-macam Krdit  ...............................................  24 

   2.10. Pengertian Rasio Keuangan .............................................  28 

   2.11.  Rasio Rentabilitas  ...........................................................  30 

      2.12. Pengertian Rentabilitas Ekonomi  ....................................  32 

      2.13. Penelitian Sebelumnya  ....................................................  34 

     2.14. Kerangka Pemikiran  .........................................................  35 

     2.15. Perumusan Hipotesis  ........................................................  35 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

       3.1. Desain Penelitian  ..............................................................  37 

               3.1.1. Jenis Penelitian  ......................................................  37 

               3.1.2. Objek Penelitian  ....................................................  38 

       3.2. Variabel Penelitian  ...........................................................  38 

                3.2.1. Variabel Independen  ............................................  38 

                3.2.2. Variabel Dependen  ...............................................  39 

       3.3. Jenis dan Sumber Data  .....................................................  39 

               3.3.1. Jenis Data  ..............................................................  39 

               3.3.2. Sumber Data  ..........................................................  40 

      3.4. Populasi dan Sampel  .........................................................  40 

              3.4.1. Kriteria Populasi  ....................................................  40 

              3.4.2. Sampel  ....................................................................  40 

      3.5. Teknik Pengumpulan Data  ................................................  42 

      3.6. Teknik Analisis Data  .........................................................  42 

 

 

xi 

 

 



              3.6.1. Uji Asumsi Klasik  ..................................................  43 

              3.6.2. Analisis Regresi Berganda  .....................................  46 

                     3.6.3. Uji Koefisien Determinasi (  )  ..............................  49 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

     4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian dan Deskriptif Statistik 50 

            4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian  ......................  50 

            4.1.2. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian  .................  50 

    4.2. Pengujian Asumsi Klasik  .................................................  55 

            4.2.1. Uji Normalitas  .......................................................  55 

            4.2.2. Uji Multikolinieritas  ..............................................  58 

            4.2.3. Uji Heteroskedastisitas  ..........................................  56 

            4.2.4. Uji Spearman Rho  .................................................  58 

            4.2.5. Uji Autokorelasi  ....................................................  59 

    4.3. Analisis Regresi Berganda  ...............................................  60 

      4.4. Pengujian Hipotesis  ..........................................................  62 

           4.4.1. Uji Persial (Uji t)  ....................................................  62 

           4.4.2. Uji Silmultan (Uji F)  ..............................................  64 

          4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (  )  ...............................  65 

BAB V PENUTUP  

     5.1. Kesimpulan  ........................................................................  67 

     5.2. Keterbatasan Penelitian  ......................................................  68 

     5.3. Saran  ...................................................................................  68 

DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................  

LAMPIRAN  ...........................................................................................  

 

 

 

 

 

 
 

 

xii 

 

 



DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya  ...........................................................  34 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian   ..................................................................  41 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Data  ...............................................  51 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas K-S   ......................................................  54 

Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas  ..............................................................  56 

Tabel 4.4 Uji Spearman Rho  ..................................................................  58 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi  ...........................................................  60 

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Berganda ....................................................  61 

Tabel 4.7 Uji t  ........................................................................................  63 

Tabel 4.8 Uji F  .......................................................................................  64 

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (     .............................................  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 

 



DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  ...........................................................  35 

Gambar 4.1 Grafik Histogram  ...............................................................  52 

Gambar 4.2 Grafik P-P Plot   ..................................................................  53 

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot ................................................................  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Dalam masyarakat yang sudah semakin maju, bank mempunyai peran sangat 

penting sebagai pengerak perekonomian. Perkembangan perbankan di Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat semenjak dikeluarkan berbagai deregulasi 

tentang perbankan sekitar tahun 1980-an. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan 

dalam dunia perbankan yang semakin ketat sehingga menuntut pengelolaan usaha 

perbankan dengan sebaik-baiknya agar bank tetap mampu terus berkembang dan 

menghasilkan laba. 

Setelah dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang 

menyederhanakan bank di Indonesia menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat ( BPR ), yang disusul dengan diterbitkan PP No.71 Tahun 1992 

tentang BPR, BPR semakin tumbuh dan berkembang diberbagai daerah di Indonesia. 

Dengan semakin berkembangnya BPR berarti semakin tersedianya modal bagi 

masyarakat golongan ekonomi lemah dan pedesaan yang diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan mereka. BPR merupakan lembaga perbankan yang 

mempunyai lingkup kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan dengan Bank Umum. 

Oleh karena itu agar BPR tersebut dapat berkembang dan dapat menjalankan fungsinya 

dengan sebiak-baiknya, BPR harus didukung oleh tenaga ahli dibidang pengelolaan 

perbankan dan kecukupan dana serta adanya dukungan dari pemerintah untuk 

perkembangannya. 



Berkembangnya suatu kegiatan perekonomian maka lembaga keuangan harus 

menanggapi permasalahan dengan serius dan mengelola produk seoptimal mungkin 

agar kualitas dari suatu produk bisa meningkatkan kuantitas perusahaan untuk lebih 

maju dan berkembang, pergeseran dana menyebabkan biaya dana menjadi tinggi, selain 

biaya dana bankjuga harus membayar biaya non bunga dan biaya lainnya. Apabila biaya 

ini tidak dapatdiimbangi oleh kenaikan pendapatan yang sebagian besar diperoleh dari 

bunga kredit serta pendapatan non bunga maka laba yang akan diperoleh bank 

cenderung akan menurun. 

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang 

mendasari kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat, hal tersebut tampak 

dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk 

tabungan, deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan 

dana. 

Menurunnya laba akan mengakibatkan tingkat rentabilitas yang akan dicapai oleh 

bankmenjadi rendah, terlebih apabila perputaran dari aktiva yang dimilikibank sangat 

lamban akibat dari kualitas aktiva tersebut yang kurang baik atau kurang produktif, 

karena rentabilitas merupakan kemampuan dari bank untuk memperoleh labayang dapat 

dihitung dengan perbandingan relatif antara laba dan jumlah investasi yang digunakan 

untuk merealisasikan laba tersebut atau dikenal dengan Return on Assets. 

Oleh karena itu semua komponen atau variabel yang membentuk atau 

mempengaruhi tinggi rendahnya laba dan perputaran aktiva akan berpengaruh pula 

terhadap tingkat rentabilitas yang akan dicapai oleh bank. Perubahan struktur dana 



menunjukkan adanya pergeseran dari sumber dana murah yaitu giro kepada sumber 

dana mahal yaitu deposito dan tabungan. Pergeseran dana ini antara lain disebabkan 

oleh semakin menariknya produk simpanan deposito dan tabungan yang ditawarkan 

oleh bank baik melalui pemberian bunga yang relatif tinggi, hadiah yang menarik, dan 

nilai lebih dari produk serta pelayanan yang memadai bagi bank sendiripergeseran dana 

ini akan mengakibatkan biaya dana menjadi tinggi dan pada gilirannyaakan menekan 

jumlah margin. 

Salah satu usaha dari bank adalah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. 

Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan bank 

kepada nasabah. Sebelum menjelaskan tentang pengertian kredit modal kerja maka akan 

dijelaskan terlebih dahulu pengertian kredit dan modal kerja. Kata kredit berasal dari 

bahasa latin yaitu “credere”, yang artinya percaya. Menurut Hasibuan (2001:87), 

“kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya 

oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Sedangkan menurut 

Rivai dan Veithzal (2004:4), “kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu 

pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 

(nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi 

kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. Menurut Pedoman 

Akuntansi Perbankan Indonesia (2008:117), “Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11)”. 

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/39/KRP/DIR 

tanggal 5 Juni 1998 tentang Kredit Modal Kerja Bank Indonesia Dalam Rangka 



Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa 

usaha yang dapat dibiayai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bank 

Perkreditan Rakyat diutamakan usaha yang produktif atau membuka dan memperluas 

kesempatan kerja pada semua sektor ekonomi dan dinyatakan layak 

oleh Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, dan kredit 

modal kerja dilihat dari pemberian kredit kepada pihak ketiga Penggolongan kredit 

menurut undang-undang ini hanya dinyatakan dengan kredit 

apabila dilihat dari segi sektor ekonomi dan dari segi tujuan penggunaan. 

Rasio rentabilitas ini dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kemampuan bank 

didalam menghasilkan laba dan rasio ini diharapkan dapat mewakili beberapa penilaian 

yang seharusnya dijadikan sebagai patokan bank dalam menjalankan usahanya. Dalam 

hal ini bahwa tingkat rentabilitas bank sangat penting untuk diketahui oleh direktur atau 

pimpinan bank, agar dapat mengetahui kendala-kendala atau kelemahan yang terjadi 

agar dapat langsung diantisipasi atau dilakukan pembenahan dan perbaikan terhadap 

pengelolaan bank dengan terus meningkatkan rentabilitas bank tersebut.  

Masalah rentabilitas bagi setiap perusahaan lebih penting dari pada masalah laba, 

karena laba yang besar belum tentu menjadi ukuran bahwa perusahaan tersebut telah 

dapat bekerja dengan efisien atau kinerjanya baik. Efisiensi baru akan diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan 

laba tersebut (rentabilitas). Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh setiap 

perusahaan jangan hanya memikirkan bagaimana usaha untuk memperoleh laba tetapi 

yang lebih penting adalah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya. 

Dari penjelasan diatas terdapat ringkasan penelitian sebelumnya dengan peneliti 

yang pertama Ayu dengan judul penelitian Pengaruh Tabungan dan Deposito Terhadap 

Rentabilitas Pada  Bank Umum,dan peneliti yang kedua Maulana dengan judul 



penelitian Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Kredit yang Disalurkan serta 

Dampaknya Terhadap Rentabilitas Perusahaan. Maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul“Pengaruh Tabungan, Deposito, dan Kredit Modal Kerja 

Terhadap Rentabilitas Pada Bank Perkreditan  Rakyat Di Batam periode 2011-2014. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan padapenelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah tabungan berpengaruh terhadap rentabilitas pada Bank Perkreditan 

Rakyatdi Batam periode 2011-2014? 

2. Apakah deposito berpengaruh terhadap rentabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat 

di Batam periode 2011-2014? 

3. Apakah kredit modal kerja berpengaruh terhadap rentabilitas pada Bank Perkreditan 

Rakyat di Batam periode 2011-2014? 

4. Apakah tabungan, deposito dan kredit modal kerja berpengaruh terhadap 

rentabilitas pada  Bank Perkreditan Rakyat di Batam periode 2011-2014 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah tabungan mempengaruhi terhadap rentabilitas pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Batam periode 2011-2014 

2. Untuk mengetahui apakah deposito mempengaruhi terhadap rentabilitas pada Bank 

Perkreditan Rakyatdi Batam periode 2011-2014. 

3. Untuk mengetahui apakah kredit modal kerja mempengaruhi terhadap rentabilitas 

pada Bank Perkreditan Rakyatdi Batam periode 2011-2014. 



4. Untuk mengetahui apakah tabungan, deposito dan kredit modal kerja 

mempengaruhi terhadap rentabilitas pada Bank Perkreditan Rakyatdi Batam 

periode 2011-2014. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis. 

Digunakan untuk sebagai pengetahuan mengenai tabungan, deposito dan kredit 

modal kerja  terhadap rentabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat di Batam periode 

2011-2014. 

2. Bagi akademis. 

Untuk pembelajaran, pertimbangan, pedoman  dan referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai tabungan, deposito dan kredit modal kerja terhadap 

rentabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat. 

1.5 Batasan  Masalah 

Dalam penelitian ini, penelitian hanya dibatasi pada beberapa permasalahan yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan Bank Perkreditan Rakyat di Batam periode 2011-2014. 

2. Penelitian ini menggunakan rasio rentabilitas mengukur kemampuan dalam 

menghasilkan laba perusahaan dengan mengunakan rasio ROA. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran 

keseluruhan isi penelitian. Untuk gambaran pemulaan terhadap hasil skripsi ini maka 

dikemukaan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab, yakni sebagai 

berikut : 



BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

masalah, manfaat masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang desain penelitan, variabel penelitian dan 

defenisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

interprestasi hasil. 

BAB V  PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpul dan saran. 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank 

Terdapat berbagai definisi mengenai bank atau perbankan, namun pada dasarnya 

memiliki pengertian yang sama. Menurut salah satu pendapatan menyatakan bahwa 

bank  adalah suatu badan yang mempunyai tugas utama penghimpunan dana dari pihak 

ketiga dan menyalurkannya kembali kemasyarakat. Ada pendapat lain yang menyatakan 

bahwa bank memiliki tugas bahwa bank memiliki tugas menyalurkan dana dari pihak 

yang kelebihan dana (surplus) kekurangan dana (deficit), Ir. Ade Arthesa, M.M. dan Ir. 

Edia Handaman, 2009:hal 4), Dalam buku Thomas suyatno, dkk, 2007 : hal 1, 

MenurutProf. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik mengatakan, “ Bank 

adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan 

alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, 

maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”. 

Menurut Kasmir (2008 : 2) adalah lembaga keungan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Definisi perbankan menurut UU 

No 10/1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 

 



2.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan  

Dalam pasal 2,3 dan 4 UU No 7 Tahun 1992 sebagaimanan telah diubah dengan 

UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan adalah 

sebagai berikut : 

1. Asas  

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian(prudential principal). 

Demokrasi Ekonomi adalah asas yang digunakan oleh perbankan Indonesia,dimana 

dalam operasionalnya membutuhkan kehati-hatian karena terdapat banyak sekali 

risiko. Risiko secara umum dapat dikatakan sebagai kemungkinan terdapatnya 

dampak yang tidak diharapkan dari kondisi yang tidak pasti. 

2. Fungsi  

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana  

masyarakat. Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (financial 

intermediary). Maksud dari fungsi intermediasi (perantara) adalah bahwa 

perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana (savers) disebut juga 

dengan pemberian pinjaman (lenders). Posisi bank adalah sebagai perantara untuk 

untuk menerima dan memindahkan/menyalurkan dana antara kedua belah pihak itu 

tanpa tanpa merkasaling kenal satu sama lainnya. 

3. Tujuan  

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional kearah peningkatan rakyat banyak. 



Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain 

(Kamir, 2002. Dedi irawan, 2013), Menurut Undang-Undang Pokok perbankan nomor 

14 tahun 1967, Jenis perbankan menurut pungsinya terdiri dari: 

1. Bank Umum. 

2. Bank Pembangunan. 

3. Bank Tabungan . 

4. Bank Pasar. 

5. Bank Desa. 

6. Lumbung Desa. 

7. Bank Pegawai. 

8. Dan Bank lainnya. 

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan No 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi 

dengan keluarnya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan 

terdiri dari : 

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konverensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

2. 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. 

Dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki  Bank 

tersebut dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank 

yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai 

berikut : 



1. Bank milik pemerintah 

Dimana baik akte pendiri maupun modelnya dimiliki oleh pemerintah sehingga 

seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. 

2. Bank milik swasta nasional 

Bank sejenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta 

akte pendirinya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan 

untuk keuntungan swasta. 

3. Bank memiliki koperasi  

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum 

koperasi. 

4. Bank milik asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari  bank yang ada diluar negeri, baik milik 

swasta asing atau pemerintah asing. 

5. Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta 

nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara 

Indonesia. 

2.3 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998, BPR adalah Bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha konvensional atau mendasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan 

perbankan sesuai dengan dengan prinsip syariah dilarang melakukan kegiatan 



perbankan konvensional dan sebaliknya, BPR yang melakukan kegiatan konvensional 

dilarang melakukan kegiatan perbankan syariah. 

1. Ada tiga  konvensional atau mendasarkan prinsif syariah yaitu asas, fungsi dan 

sasaran bank perkreditan rakyat sebagai berikut : 

a. Asas 

Dalam melaksanakan usahanya, BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

mengunakan prinsif kehati-hatian.Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi 

Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. 

b. Fungsi 

Fungsi BPR adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi dan tugas 

BPR yang semula untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi 

perdesaan serta mengurangi praktek ijon, sesuai dengan Keputusan Menteri 

Keuangan No.1064/ KMK. 00/ 1998 telah mengalami pergeseran misi sesuai 

dengan UU No. 10 Tahun 1998yang diarahkan untuk mendorong pengembangan 

usaha kecil dan pengusaha ekonomi lemah. Hal ini sesuai dengan sasaran BPR 

yaitu melayani kebutuhan petani, perternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil 

pegawai dan fengsiunan yang karena sasaran ini belum dapat terjangkau Bank 

Umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan 

kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh 

ketangan para rentenir dan pengijon. 

c. Tujuan 

Tujuan BPR adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 



2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai kegiatan atau aktivitas usaha sebagai 

berikut : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito  

berjangka, tabungan dan produk lain yang sejenis. 

b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit kemasyarakat. 

c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah,sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka,serifikat deposito dan tabungan pada bank lain. 

3. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang 

tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Menerima Simpanan Giro. 

b. Mengikuti Kliring. 

c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing. 

d. Melakukan kegiatan Perasuransian. 

2.4 Bentuk Hukum Bank Perkreditan Rakyat. 

Izin pendirian bank umum dan bank BPR biasanya diberikan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku. Untuk memperoleh persyaratan yang wajib dipenuhi menurut 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sekurang-kurangnya yaitu : 

1. Susunan Organisai dan Kepengurusan. 

2. Permodalaan. 

3. Kepemilikan. 

4. Keahlian di bidang Perbankan. 

5. Kelayakan Rencana Kerja. 



Bentuk badan hukun Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang 

46Nomor 7 Tahun 1992 sebagai berikut : 

1. Perusahaan Daerah (PD). 

2. Koperasi. 

3. Perseroan Tebatas (PT). 

4. Bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 

2.5 Kepemilikan Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia 

Kepemilikan pada Lembaga Perbankan Indonesia harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh Warga Negara 

Indonesia,badan hukum yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah atau 

dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. 

b. Bank Perkeridtan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi, memiliki kepemilikan 

yang diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian 

yang berlaku. 

c. Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas,maka 

sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. 

d. Merger dankonsolidasi terlebih dahulu harus mendapat izin dari pimpinan Bank 

Indonesia. 

2.6 Sumber Dana Bank Perkreditan Rakyat 

Menurut kasmir (2012:120) Sumber dana bank perkreditan rakyat berasal dari 

internal dan eksternal. Sumber dana internal (dari dalam bank) diperoleh dari bank 

bersangkutan misalnya dari modal cadangan keuntungan yang belum dibagikan 



ataupenjualan saham, agio saham, adapun sumber dari eksternal (dari luar bank) 

melainkan dari tabungan, deposito, giro, setoran jaminan dan transfer. 

2.7  Pengertin Tabungan 

Menurut Kasmir (2002:92),”Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya yang dapat 

dipersamakan dengan itu”. Bank Perkreditan Rakyat  ditabungan dilihat dari sisi pihak 

terkait yang artinya nasabah menyimpan uang dibank perkreditan rakyat, 

Sedangkanjumlah tabungan yang dimaksud adalah total keseluruhan Tabungan yang 

dihimpun oleh bank dalam priode tertentu. 

2.7.1 Buku Tabungan 

   Menurut Kasmir (2002),”Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah buku 

tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, transaksi penyetoran dan 

pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini 

digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menembah 

saldo yang ada dibuku tabungan”. 

2.7.2 Slip Penarikan 

  Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. 

Didalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah 

uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan 

biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.(Kasmir 2002) 

2.7.3 Kuitansi  



  Kuitansi jugs merupakan formulir penarikan dan jugamerupakan bukti penarikan 

yang dikeluarkan oleh Bank yang fungsinyasama bukti slip penarikan.(Kasmir 2002) 

2.7.4 Automated Teller Machine (ATM) 

  Menurut Kasmir (2002),”sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat 

digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun dimesin 

Automated Teller Machine (ATM). Ada beberapa faktornya antara lain : 

a. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat. 

b. Tinggi rendahnya suku bunga bank. 

c. Adanya tingkat kepercayaan terhadap bank. 

2.8 Deposito / Simpanan Berjangka 

Menurut Kasmir(2002),”Simpanan Berjangka atau Deposito (time deposit = 

deposito berjangka) adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak 

ketiga dan bank  yang bersangkutan dan penarikan harus sesuai dengan yang disepakati 

bersama, adapun penilain dari bank perkreditan rakyat dari deposito dilihat dari sisi 

pihak terkait yang mana pihak ketiga mempunyai perjanjian dari bank tersebut. 

2.8.1 Deposito Berjangka (Time Deposit) 

    Menurut Kasmir (2002),”Salah satu dana bank yang harga atau biayanya cukup 

tinggi dibanding dana giro adalah simpanan berjangka atau lebih dikenal dengan 

Deposito Berjangka. Simpanan berjangka merupakan simpanan masyarakat yang 

penariknya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disetujui berakhir. 

Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu nya ada beberapa jenis : 

a. Deposito berjangka 1 bulan 



b. Deposito berjangka 3 bulan 

c.  Deposito berjangka 6 bulan 

d.  Deposito berjangka 12 bulan 

2.8.2 Sertifikat Deposito 

Menurut Kasmir (2002),” simpanan berjangka atas pembawa yang dengan izin 

Bank Indonesia dikeluarkan oleh Bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual 

belikan atau di pindah tangankan. Dalam hal bunga sertifikat deposito bank dapat 

menentukan sendiri tingkat bunga atau diskonto sertifikat deposito yang diterbitkannya. 

Perbedaan antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito adalah sebagai berikut : 

a. Deposito berjangka hanya dapat dicairkan atas nama pemegang sedangkan 

sertifikat deposito dapat dicairkan atas unjuk oleh siapapun. 

b. Deposito Berjangka tidak dapat diperjual belikan sedangkan sertifikat deposito 

dapat diperjual belikan. 

c. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan sedangkan sertifikat deposito 

dapat dipindahtangankan . 

d. Bunga deposito berjangka diterima tiap akhir bulan sedangkan bunga sertifikat 

deposito diterima dimuka. 

e. Deposito berjangka dapat dibuka dalam mata uang asing disamping mata uang 

rupiah, sedangkan sertifikat deposito berjangka hanya dapat diberikan dalam mata 

uang rupiah. 

2.8.3 Deposito On Call 

Menutur Kasmir (2002),” simpanan tetap berada di bank, selama deposan tidak 

membutuhkannya. Deposito ini agak berbeda dengan deposito berjangka. Apabila 

deposan akan menarik simpanan depositonya, terlebih dahulu memberitahukan kepada 



Bank. Pemberitahuan penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara deposan 

dengan bank. 

2.9 Kredit Modal Kerja 

2.9.1 Pengertian Kredit Modal Kerja 

        Salah satu usaha dari bank adalah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. 

Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan bank 

kepada nasabah. Sebelum menjelaskan tentang pengertian kredit modal kerja maka akan 

dijelaskan terlebih dahulu pengertian kredit dan modal kerja. Kata kredit berasal dari 

bahasa latin yaitu “credere”, yang artinya percaya. Menurut  H. Budi Untung (2002:87), 

“kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya 

oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Sedangkan menurut 

Rivai dan Veithzal (2004:4), “kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu 

pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain 

(nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi 

kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. Menurut Pedoman 

Akuntansi Perbankan Indonesia (2008:117), “Kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11)”. Berdasarkan pengertian-pengertian 

kredit diatas, dapat diketahui bahwa kredit mempunyai beberapa unsur, yaitu: 

a. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam; 

b. Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati; 

c. Jangka waktu tertentu; 

d. Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan; 



e. Risiko 

f. Jaminan dan atau agunan (jika ada). 

 

2.9.2 Bentuk Perjanjian Kredit 

         Perjanjian secara umum dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis. Perjanjian 

secara tertulis dibedakan di antara perjanjian dengan akta dibawah tangan dan perjanjian 

dengan akta notariil/otentik. Secara yuridis perjanjian kredit dapat berbentuk (H.Budi 

Untung 2002) 

a. Perjanjian kredit di bawah tangan 

       Penggunaan akta di bawah tangan untuk membuat suatu perjanjian kredit dalam 

praktek masih banyak digunakan, termasuk bank. Perjanjian dengan akta dibawah 

tangan ini dalam praktek dengan menggunakan formulir perjanjian yang sudah 

disediakan oleh bank. Pihak bank dan nasabah disodori oleh bank untuk mengisi form 

yang telah disediakan, yang biasa disebut perjanjian standar. Apabila nasabah mengisi 

dan menandatangani form perjanjian tersebut maka dianggap nasabah sudah menyetujui 

isi dari perjanjian, tanpa didahului adanya pembicaraan mengenai kesepakatan akan isi 

perjanjian. Perjanjian standar ini mengandung kelemahan, yaitu pihak nasabah dalam 

keadaan terpaksa untuk menerima isi perjanjian, karena semua isi perjanjian telah 

ditentukan oleh pihak bank. 

b. Perjanjian kredit dengan akta otentik 

     Perjanjian kredit dengan akta otentik adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank 

kepada nasabahnya yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau pejabat 

yang berwenang untuk itu. BPR dalam membuat perjanjian permohonan kredit 

menggunakan akta di bawah tangan dalam bentuk pengisian form (menggunakan 

perjanjian standar). 



2.9.3 Isi Perjanjian Kredit 

         Dalam praktek, isi perjanjian kredit antara bank yang satu dengan bank yang lain 

berbeda. Hal-hal yang biasanya tercantum didalam perjanjian kredit antara lain seperti 

definisi yang dipakai dalam perjanjian, jumlah pinjaman, batas waktu peminjaman, 

penetapan bunga, penetapan denda apabila debitur terlambat atau lupa dalam membayar 

angsuran, dan klausula-klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut. 

2.9.4 Macam-macam Kredit 

a. Penggolongan Menurut Undang-undang 

         Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/39/KRP/DIR 

tanggal 5 Juni 1998 tentang Kredit Modal Kerja Bank Indonesia Dalam Rangka 

Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa 

usaha yang dapat dibiayai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bank 

Perkreditan Rakyat diutamakan usaha yang produktif atau membuka dan memperluas 

kesempatan kerja pada semua sektor ekonomi dan dinyatakan layak 

oleh Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, dan kredit 

modal kerja dilihat dari pemberian kredit kepada pihak ketiga Penggolongan kredit 

menurut undang-undang ini hanya dinyatakan dengan kredit 

apabila dilihat dari segi sektor ekonomi dan dari segi tujuan penggunaan. 

b. Penggolongan Menurut Ahli Hukum 

Menurut Munir Fuady, suatu kredit banyak ragamnya, untuk itu dapat kita 

golongkan sesuai dengan berbagai kriteria yang digunakan, yaitu sebagai berikut : 

 

a. Penggolongan berdasarkan jangka waktu  

     1. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya maksimal 1 tahun. 



     2. Kredit jangka Menengah, yaitu kredit yangjangka waktunya antara 1 sampai 

dengan 3 tahun. 

    3. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. 

b. Penggolongan Berdasarkan Dokumentasi 

    1. Kredit dengan perjanjian kredit secara tertulis 

    2. Kredit tanpa perjanjian kredit 

    3. Kredit lisan 

    4. Kredit dengan instrument surat berharga 

    5. Kredit Cerukan (Overdraft) 

c. Penggolongan berdasarkan kolektibilitas 

    1. Kredit lancar 

    2. Kredit kurang lancar 

    3. Kredit di ragukan 

    4. Kredit macet 

d. Penggolongan kredit berdasarkan tujuan pengunaannya. 

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank 

swasta yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai konsumsinya untuk 

kebutuhan sehari-hari. 

2. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan produksi, kredit 

ini dapat meningkatkan daya guna uang atau barang melalui proses produksi. 

3. Kredit Investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai 

pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesinmesin, juga 

untuk membiayai rahabilitasi dan ekspansi. 

4. Kredit Modal Kerja (Working Capital Credit/Kredit Eksploitasi) yaitu kredit 

yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan 



modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang 

dalam proses produksi, serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku 

pendek. 

5. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-

bank lain yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya digunakan sebagai dana 

untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Menurut H. Budi Untung, jenis-jenis 

kredit dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Dari segi lembaga pemberi dan penerima kredit 

1. Kredit Perbankan 

Yaitu kredit yang diberikan oleh Pemerintah atau Bank Swasta kepada dunia 

usaha guna membiayai permodalan dan atau kredit dari bank kepada 

individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang 

maupun jasa. 

2. Kredit Likuiditas 

Yaitu kredit yang diberikan Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi 

di Indonesia. 

     

 

3. Kredit Langsung 

Yaitu kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau 

semi pemerintah. 

b. Dari segi tujuan penggunaan  

1. Kredit Konsumtif 

Yaitu kredit yang diberikan bank kepada perseorangan untuk membiayai 

keperluan konsumsi sehari-hari. 



2. Kredit Produktif 

Yaitu kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan 

produksi, gedung, mesin-mesin, atau membiayai rehabilitasi dan ekspansi. 

3. Kredit Semi Konsumtif dan Semi Produktif. 

    c. Dari segi besar kecil aktifitas perputaran usaha  

1. Kredit Kecil 

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan   sebagai  

pengusaha kecil. 

2. Kredit Menengah 

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai 

pengusaha menengah. 

3. Kredit Besar 

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai 

pengusaha besar. 

 

d. Dari Segi Jaminan 

1. Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan)  

Kredit dapat disalurkan dengan melihat Undang-undang Perbankan yang 

tidak secara ketat mengaturnya, dengan berdasarkan keyakinan bank bahwa 

debitur akan sanggup mengembalikan pinjaman, kemudian kredit tanpa 

jaminan dapat diberikan. 

2. Kredit dengan Jaminan (Secured Loan). 

Jaminan yang diberikan kepada kreditur untuk mengurangi risiko yang 

ditanggung oleh bank. Jaminan yang diberikan kepada bank dapat berupa 



jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan. Jaminan yang dapat 

diberikan pada suatu kredit terdiri dari  

a. Jaminan barang, baik barang tetap maupun barang bergerak 

b. Jaminan Pribadi (borgtocht), yaitu suatu perjanjian di mana suatu pihak 

menyanggupi bahwa ia menjamin pembayaran suatu hutang apabila si 

berhutang tidak menepati janjinya. 

c. Jaminan efek saham, obligasi dan sertifikasi yang didaftar di bursa efek. 

Jenis Kredit yang diberikan oleh BPR Bhakti Daya Ekonomi hanya 

digolongkan dari segi tujuan penggunaan kredit, yaitu kredit konsumtif 

dan kredit modal kerja. 

2.10  Pengertian Rasio Keuangan 

  Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi Analisis Rasio keuangan yang akan 

dikemukakan oleh para ahli ekonomi yaitu : 

 Menurut Munawir (2007 : 64), mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan (mathematical relationship) 

antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa, 

berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa 

tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama 

apabila rasio angka tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang 

digunakan sebagai standar”. 

 Menurut Sofyan (2006 : 297), ”mendefisi Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh 

dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya 

yangmempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”. Rasio keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi lima jenis berdasarkan ruang lingkup atau tujuan yang ingin 

dicapai, yaitu: 



a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio ini menyatakan kemampuan peruasahaan dalam jangka pendek untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 

b. Rasio Aktivitas ( Activity Ratio).  

Rasio ini menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan didalam 

memanfaatkan harta yang dimilikinya. 

c. Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas (Profitability Ratio). 

Rasio ini menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan. 

 

 

d. Rasio Solvabilitas (Solvency Ratio). 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjang, rasio ini disebut juga leverage ratio. 

e. Rasio Pasar (Market Ratio) 

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam 

basis perusahaan Dengan adanya pengaturan piutang dengan baik (dalam hal ini 

penyaluran kredit), maka bukan tidak mungkin laba yang diperoleh bank akan 

meningkat. Dimana laba merupakan salah satu penilaian tingkat rentabilitas, 

adapun rasio rentabilitas yang digunakan adalah return on assets (ROA). 

2.11 Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas ini dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kemampuan bank 

didalam menghasilkan laba dan rasio ini diharapkan dapat mewakili beberapa penilaian 

yang seharusnya dijadikan sebagai patokan bank dalam menjalankan usahanya. Dalam 

hal ini bahwa tingkat rentabilitas bank sangat penting untuk diketahui oleh direktur atau 



pimpinan bank, agar dapat mengetahui kendala-kendala atau kelemahan yang terjadi 

agar dapat langsung diantisipasi atau dilakukan pembenahan dan perbaikan terhadap 

pengelolaan bank dengan terus meningkatkan rentabilitas bank. 

Masalah rentabilitas bagi setiap perusahaan lebih penting daripada masalah laba, 

karena laba yang besar belum tentu menjadi ukuran bahwa perusahaan tersebut telah 

dapat bekerja dengan efisien atau kinerjanya baik. Efisiensi baru akan diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan 

laba tersebut (rentabilitas). Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh setiap 

perusahaan jangan hanya memikirkan bagaimana usaha untuk memperoleh laba tetapi 

yang lebih penting adalah usaha untuk mempertinggi. 

Adapun beberapa cara untuk meningkatkan rentabilitas perusahaan antara lain 

seperti yang dikemukakan oleh Alex S. Nitisemito adalah sebagai berikut : 

1. Menaikkan profit margin yaitu dengan jalan mengusahakan kenaikan net sales lebih 

besar daripada kenaikan operating expenses.  

2. Menaikkan profit margin dengan mengusahakan penurunan sales dengan harapan 

hal ini disertai dengan turunnya operating expenses yang jauh lebih besar.  

3. Menaikkan turnover of operating assets yaitu dengan mengusahakan kenaikan net 

sales yang jauh lebih besar daripada kenaikan operating assets. 

4. Menaikkan turnover of operating assets dengan menurunkan net sales dengan 

harapan operating assets dapat diturunkan lebih banyak. 

5. Menaikkan profit margin dan sekaligus turnover of operating assets yaitu 

mengusahakan kenaikan profit margin dan sekaligus turnover of operating assets.” 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan rasio profitabilitas  yaituReturn On 

Assets (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 



dalam memperoleh keuntungan atau laba keseluruhan.Semakin besar nilai ROA suatu 

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

baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan asset. Rasio ini diperoleh dengan cara 

membagi laba bersih dengan total aktiva. Menurut Dendawijaya (2005), terdapat dua 

cara perhitungan rasio ini yaitu secara teoritis dan secara praktis (sesuai perhitungan 

Bank Indonesia). Jika secara teoritis yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak 

dibagi dengan total asset. Sedang menurut ketentuan Bank Indonesia dan yang akan 

dipakai dalam penelitian ini dapat mengunakan rumus sebagai berikut berikut : 

 

 

Menurut Dendawijaya (2005), alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia 

sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu 

bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya berasal dari 

masyarakat dan nantinya bank menyalurkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan 

ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5%, 

meskipun ini bukan suatu keharusan.        

2.12 Pengertian Rentabilitas Ekonomi 

        Yang dimaksud dengan rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut yang dinyatakan dalam prosentase.Oleh karena pengertian rentabilitas 

sering digunakan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan maka rentabilitas 

ekonomis dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh 

modalnya yang ada untuk menghasilkan laba.  Menurut Alex S. Nitisemito, Rentabilitas 

Ekonomis adalah membandingkan laba/rentabilitas yang diperoleh perusahaan tersebut 

ROA = 
                  

           
 



dengan seluruh modalnya, baik modal asing maupun modal sendiri. Dalam menghitung 

rentabilitas ekonomis ini modal sendiri maupun modal asing tidak diadakan perbedaan 

dan dianggap sebagai suatu kesatuan.”  Menurut Bambang Riyanto, bahwa tinggi 

rendahnya rentabilitas ekonomis ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu:  

1. Profit margin  

Yang dimaksud dengan profit margin adalah perbandingan antara net operating 

income dengan sales atau penjualan bersih dan dinyatakan dalam persentase, yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

 

 

2. Turnover operating asset (Tingkat perputaran modal usaha)  

Yaitu dengan cara membandingkan antara net sales atau penjualan bersih dengan 

operating asset atau modal usaha, dan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Dengan dasar kedua faktor di atas, maka secara matematis dapatdiketahui besarnya 

rentabilitas ekonomis yaitu hasil kali antara profit margin danturnover of operating 

assets. Apabila ingin memperbesar rentabilitas ekonomis dengan memperbesar profit 

margin, ini berarti hubungan dengan usaha untuk mempertinggi efisiensi di bidang 

produksi, penjualan dan pembenahan administrasi.Sedangkan untuk memperbesar 

rentabilitas ekonomis dengan memperbesar turnover of operating assets, dan 

berhubungan dengan kebijaksanaan investasi dana dalam berbagai aktiva, baik aktiva 

lancar maupun aktiva tetap. 

Profit margin =
                    

         
        

Turn over operating asset =
         

         
        



2.13 Penelitian Sebelumnya 

NO 
Peneliti / Tahun 

Penelitian 
Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Dewi Gusti Ayu, SE Pengaruh 

Tabungan dan 

DepositoTerhadap 

Rentabilitas Pada 

Bank Umum 

Variabel 

Independen 

tabungan dan 

deposito. Variabel  

dependen 

rentabilitas pada 

bank umum 

Variabel tabungan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

variabel rentabilias 

sedangkanuntuk 

variabel deposito 

mempunyai 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap 

variabel rentabilitas 

2 Agung Maulana,SE Pengaruh Modal 

Kerja Terhadap 

Kredit byang 

Disalurkan serta 

Dampaknya 

Terhadap 

Rentabilitas 

Perusahaan 

Variabel 

Independen modal 

kerja.Variabel 

Dependen 

kredityang 

disalurakan serta 

dampaknya 

terhadaprentabilitas 

perusahaan 

Modal kerja 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

faktor residuatau 

faktor lain yang tidak 

ditelititetapi 

berpengaruh 

terhadap rentabilitas  

Tabel 2.1 

 

 

2.14 Kerangka Pemikiran 

Dalam menganalisa pengaruh tabungan, deposito, dan modal kerja terhadap 

rentabilitas pada Bank Perkreditan Rakyat harus ada laporan keuangan yaitu : laporan 

laba-rugi, yang kemudian laporan tersebut diperiksa sesuai dengan prosedur dan system 

yang berlaku, selanjutnya laporan dianalisis untuk perhitungan rasio keuangan, dari 

beberapa rasio tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuanagan. 

   

  

BPR di Batam 



Laporan Keuangan 

Gambar 2.1 

 

Kerangka Pemikiran 

2.15 Perumusan hipotesis 

Hipotesis adalah penjelasan sementarayang harusdiuji kebenrannya menegenai 

masalah yang dipelajari dimana suatu hipotesis selalau dirumuskan dalam bentuk 

pernyataan yang menghubungkan dua variable atau lebih. Ada pun hipotesis yang 

diajukan dalam dalampenelitian ini adalah: 

a. H1 = Ada pengaruh Tabungan terhadap Rentabilitas 

b. H2 = Ada pengaruh Deposito terhadap Rentabilitas 

c. H3 = Ada Pengaruh Kredit Modal Kerja terhadap Rentabilitas 

d. H4 =Ada Pengaruh antara Tabungan, Deposito dan Kredit Modal  

Kerja terhadap Rentabilitas. 
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Tabungan (X1) 

 

 

Rentabilitas (Y) 
Deposito (X2) 



BABIII 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian merupakan perencanaan, struktur, dan strategi penelitian dalam 

rangka menjawab pertanyaan dan mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi 

(Sumarni dan Salamah, 2006). 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan desain kausal komparatif. Menurut 

Sangadji dan Sopiah (2010) penelitian kausal komperatif adalah “penelitian yang 

menunjukkan arah hubungan antara variable bebas dengan variabel terikat, disamping 

mengukur kekuatan hubungannya”. Dengan kata lain desain kausal berguna untuk 

mengukur hubungan-hubungan antara variabel riset atau untuk menganalisis bagaimana 

suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain. 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam Jenis Penelitian deskriptif kuantitatif karena  

bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menggambarkan mengenai rasio 

rentabilitas.Hasil selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk yang lebih sempit sehingga 

diketahui dampak dari laba BPR. 

 

 

 



3.1.2 Objek Penelitian  

Objek Penelitian ini dilakukan terhadap Bank Perkreditan Rakyat di Batam periode 

2011-2014. 

3.2   Variabel Penelitian  

3.2.1 Variabel Independen 

a. Tabungan sebagai variabel bebas (  ). Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya 

yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan jumlah tabungan yang dimaksud 

adalah total keseluruhan tabungan yang dihimpun oleh Bank dalam periode tertentu. 

b. Deposito sebagai variabel bebas (  ). Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga 

pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu 

menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan dan penarikan 

harus sesuai dengan yang disepakati bersama. 

c. Kredit Modal Kerja sebagai variabel bebas (  ). Kredit Modal Kerja adalah investasi 

dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar (current assets). 

Menurut Dewi (2008).”Terdahulu yang berjudul pengaruh modal kerja terhadap 

kredit yang disalurkan serta dampaknya terhadap rentabilitas perusahan dengan peneliti 

Maulana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Modal Kerja = Kas+Penepatan Pada Bank Lain + Kredit yang diberikan+Dana  Penyusutan 



3.2.2 Variabel Dependen 

Rentabilitas sebagai variabel terkait (Y). Rasio Rentabilitas ini dijadikan sebagai 

ukuran untuk menilai kemampuan bank didalam menghasilkan laba dan rasio ini 

diharapkan dapat mewakili beberapa penilaian yang seharusnya dijadikan sebagai 

patokan bank dalam menjalankan usahanyalebih tepatnya mengunakan Rasio ROA 

merupaka rasio antar laba sebelum pajak terhadap total asset bank tersebut. ROA 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau bank dalam memanfaatkan 

assetnya untuk memperoleh laba. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah: 

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka meliputi laporan tahunan 

(annual report). 

2. Data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang tidak 

berbentuk angka-angka,seperti gambaran umum dan perkembangan bank yang 

listing di Bank Perkreditan Rakyat di Batam. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh bukan dari penelitian langsung terhadap suatu objek melainkan data yang 

mengakses langsung pada situs Bank Perkreditan Rakyat dan dari kantor Bank 

ROA =
                  

           
 



Perkreditan Rakyat di Batamyang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun laporan 

keuangan yang diteliti adalah Rentabilitas tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. 

3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1 Kriteria populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakter tertentu yag ditetapkam oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian dipahami.Populasi daripenelitian ini adalah perusahaan Bank Perkreditan 

Rakyat di Batam periode  2011-2014 berjumlah 48 perusahaan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengukur kemampuan dalam 

menghasilkan laba Bank Perkreditan Rakyat  yaitu sebanyak 12 Bank dengan priode 

penelitian selama 4 tahun sejak 2011-2014,sehingga jumlah observasi adalah 48 yang 

diperoleh dari 12 x 4 (perkalian anatara jumlah bank dengan priode tahun pengamatan). 

3.4.2  Sampel 

   Sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam 

skala rasio.Penelitian ini mengunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpul 

oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan. Data sekunder berupa laporan 

keuangan  tahunan dari Bank Perkreditan Rakyat di Batam periode 2011-2014. 

Penggunaan sampel mengunakan metode Purposive Random Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang berdasarkan pada kelompok terpilih menurut ciri-ciri kahasus 

yang dimiliki oleh oleh sampel tersebut, dimana kriteria bank yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bank yang menerbitkan laporan keuangan selama 4 tahun berturut-turut data 2011 

sampai dengan tahun 2014. 



2. Menyajikan laporan keuangan lengkap pertahun 31 desember 2011 sampai 31 

desember 2014. 

3. Bank yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No Nama Bank 

1 PT. BPR DanaNusantara        

2 PT. BPR ArtaPrimaPerkasa     

3 PT. BPR SejahTeraBatam       

4 PT. BPR KencanaGraha         

5 PT. BPR PundiMasyarakat      

6 PT. BPR BarelangMandiri      

7 PT.BPR BandaRaya            

8 PT. BPR DanaNagoya           

9 PT. BPR LSE Manggala          

10 PT.BPR PutraBatam           

11 PT. BPR DanamasSimpanPinjam  

12 PT. BPR Kepri Batam           

 

3.5 Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut: 

1.Pengumpulan data  

Penelitian keputusan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini merupakan 

data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama perusahaan 

perbankan yang dijadikan objek.Penelitian dengancara membaca dan mempelajari 

literature seperti buku-buku,jurnal,Koran,dan berbagai macam sumber tertulisyang 

berkaitan dengan topik penelitian. 

 

 

 



2. Teknik observasi 

Data yang digunakan dalam penbelitian inimerupakan data skunder sehingga prosedur 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi terhadap laporan keuangan,yang 

disediakan oleh perusahaan itu sendiri yang diperolehkandari website. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang mengunakan angka-angka dan 

perhitungan dan metode statistik, maka data tersebut harus diklasifikasikan dalam 

katagori tertentu dengan mengunakan tabel-tabel tertentu, untuk mempermudah dalam 

menganalisis dengan mengunakan program SPSS 17 For windows.  

3.6.1 Uji Asumsi Klasik  

Pengukuran asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi 

(Ghozali,2006). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendekteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis normalitas data 

dapat dilakukan dengan mengunakan pengujian berikut : 

1. Uji Kolmogorov Smirnov 

Dalam uji ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah : 

- Jika nilai signifiksn > 0.05 maka distribusi normal 

- Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal 



1. Hipotesis yang dipergunakan dalam uji ini adalah : 

Ho : Data residual berdistribusi normal 

Ho : Data residual tidak berdistribusi normal 

2. Histogram 

Penguji dengan model histogram memiliki ketentuan bahwa data normal berbentuk 

lonceng.Data yang baik adalah data yang memilik pola distribusi normal.Jika data 

melencen kekanan atau kekiri berarti data tidak terdistribusi secara normal. 

3. Grafik Normaliti Probabiliti Plot 

Dalam Uji ini, ketentuan yang digunakan adalah : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas  

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya kolerasi antara variabel bebas (independen).Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Jika variabel independen saling 

berkolerasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabek 

independen yang nilai kolerasi antar sesame variabel independen sama dengan nol. 

Untuk mendekteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah 

sebagai berikut (Ghozali, 2006) 

Ghozali (2007), mengemukakan bahwa pengujian multikolinieritas dapat dilakukan 

dengan melihat Varians Inflation Factor (VIF) dan korelasi diantara variabel 



independen. Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Disamping itu, suatu model dikatakan terdapat gejala 

multikolonieritas yaitu jika korelasi diantar variabel independen lebih besar dari 0,9. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidak samaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Pada penelitian ini untuk mengetahui ada 

tidaknya heterokedastidastisitas dilakukan dengan cara : 

1. Grafik plot, melihat grafik antara nilai prediksi variabel terkait (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.  

2. Uji spearman Rho yaitu alat uji statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis 

asosiatif dua variabel bila datannya berskala ordinal . Jika tingkat signifikansi diatas 

5% (> 0,05), maka tidak terjadi heterokesdastisitas . 

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada priode 

t-1 (sebelumnya ) (Ghozali, 2006).  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan uji Durbin-

Watson (DW test). Menurut Sanyoto ( 2011:91), dasar pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut : 



1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 (DW<-2). 

2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 (-2 DW +2). 

3. Terjadi autokorelasi negative jika nilai. 

4. DW diatas +2 (DW +2). 

3.6.2 Analisis Regresi Berganda  

Penelitian ini mengunakan model analisis regresi berganda analisis ini digunakan 

untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukan arah hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapaun rumus dari regresi 

linier berganda (multiple linier regression) sebagai berikut : 

 

 

Dimana : 

Y = Retuns on asset (ROA) 

A = konstanta  

   = Tabungan 

   = Deposito 

   = Kredit Modal Kerja  

e = Standar error 

Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis, hal ini 

berarti jika koefesien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah 

antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai variabel 

Y= a +      +     +      + e 



independen akan mengakibatkan kenaikan variable dependen. Demikian pula 

sebaliknya, bilia koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini menunjukan adanya 

pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan 

penurunan nilai variabel dependen. 

3.6.3Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pegujian secara parsial (Uji 

t) dan penyajian secara silmultan (Uji F). 

a. Pengujian Secara Persial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara persial dari variabel 

independennya. Bentuk pengujiannya adalah : 

Ho :Variabel Tabungan, deposito dan Kredit modal kerja secara persal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Ha   :  Variabel Tabungan, deposito dan Kredit modal kerja secara persal berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

Pengujian dilakukan mengunakan uji-t dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df =  (n-k-1), dimana (n) adalah 

jumlah observasi dan (k) adalah jumlah veriabel. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan        dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Jika         <         atau -       > -        maka Ho diterima. 

- Jika        >      , atau -       < -        maka Ha diterima. 

Berdasarkan niai rentabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut : 



- Sig. > a, untuk a = 5% maka Ho diterima. 

- Sig.< a, untuk a = 5% maka Ha diterima. 

b. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama variabel 

independen terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah : 

Ho    : Variabel tabungan, deposito dan kredit modal kerja silmultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

Ha  : Variabel tabungan, deposito dan kredit modal kerja simultan berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan derajat kebebasan 

df= (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan signifikansi         dengan        dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

- Jika        <       maka Ho diterima. 

- Jika        >      maka Ha diterima. 

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi 

ini adalah 0 sampai dengan 1 Nilai   yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen ( Ghozali, 

2006). 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Deskriptif Statistik Variabel  

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Perkreditan Rakyat di Batam 

berjumlah 12 bank dengan priode penelitian selama 4tahun, sehinga jumlah observasi 

adalah 48 yang diperoleh dari 4 x 12 (perkalian antara jumlah bank dengan periode 

tahun pengamatan). 

4.1.2 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian  

Variabel dependen adalah yang digunakan dalam penelitian ini Rasio Rentabilitas, 

sedangkan variabel independennya adalah Tabungan, Deposito dan Modal kerja. 

Berdasarkan hasil analisis deskripsi statistik, maka berikut dalam tabel 4.1 akan 

ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai 

berikut : jumlah sampel (N), rata-rata sampel (maen), nilai maksimum, nilai minimum 

serata standar devisiasi untuk masing-masing variabel. 

 

 

 

 

 



Tebel 4.1 

Hasil Analisis Deskriptif Data 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Tabungan 48 4,891 38,151,196 5,345,363.96 8.627E6 

Deposito 48 120,000 447,187,399 6.86E7 1.019E8 

ModalKerja 48 1,577 62,746,970 6,153,543.88 1.309E7 

ROA 48 1.00 1,195.00 184.2500 288.62156 

Valid N 

(listwise) 

48 
    

Sumber data : Output SPSS17 (Laporan Keuangan Publikasi,diolah) 

a. Jumlah data (N) sebanyak 48 data, ini berdasarkan jumlah sampel sebanyak 12 

perusahaan dan periode 2011 sampai 2013. 

b. Variabel tabungan memiliki nilai minimum atau terkecil 4,891dan  nilai maksimum 

atau terbesar adalah 38,151,196, nilai mean atau rata-rata 

adalah5,345,363.96standar deviasi atau simpangan baku  8,627E6. 

c. Variabel deposito, memiliki nilai minimum atau terkecil 120,000dan  nilai 

maksimumatau terbesar adalah 447,187,399, nilai mean atau rata-rata adalah 

6,86E7dan standar deviasi atau simpangan baku 1,019E8. 

d. Variabel kredit modal kerja, memiliki nilai minimum atau terkecil 1,577 dan  nilai 

maksimum atau terbesar adalah 62,746,970 nilai mean atau rata-rata adalah 

6,153,543.88 dan standar deviasi atau simpangan baku  1.309E7 

e. Variabel Retun on asset (ROA), memiliki nilai minimum terkecil  1,00 dan  nilai 

maksimum atau terbesar adalah 1,195.00, nilai mean atau rata-rata adalah 

184.2500 dan standar deviasi atau simpangan baku 288.62156  . 

 



Gambar 4.1 

Grafik Histogram 

 

Dari gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi  normal, akan tetapi jika kesimpulan 

normal tidaknya data hanya dilihat dari grafik histogram, maka hal ini terdapat 

kekeliruan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang digunakan 

dalam analisis grafik adalah dengan melihat normal return on asset plot yang 

membandingkan distribusi komulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual 

normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesunguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. 

 

 

Gambar 4.2 

Normalitas Return on Asset Plot 



 

Grafik Return on Asset pada gambar 4.2 diatas terlihat jelas normal karna ditribusi 

data residualnya terlihat mendekati garis normalnya, oleh karena itu analisis statistic 

digunakan untuk memastikan data tersebut normal atau tidaknya. 

Pengujian normalitas data secara statistik dapat dilakukan dengan menggunakan Uji 

Kolmogorov-smirnov.Secara multivarians pengujian normalitas data dilakukan terhadap 

nilai residualnya. Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

diatas 0,05 (Ghozali, 2006). Hasil pengujian normalitas pada pengujian terhadap 48 data 

terlihat dalam tabel 4.2 tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 

Data Asli Tahun 20011-2014 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize

d Residual 

N 48 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.59402669E2 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .182 

Positive .182 

Negative -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.260 

Asymp. Sig. (2-tailed) .084 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan hasil data pada tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa data belum 

terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-smirnov adalah 

1,260 dan signifikansi pada 0,084 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti data residual 

terdistribusi secara  normal, karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05.  

4.2 Pengujian Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006:110) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi linier variabel penganggu atau residual memilik distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, 

ada dua cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Mengatasi data terdistribusi tidak normal bisa dengan cara menambah jumlah data, 

melakukan transformasi log atau LN, dan menghilangkan data yang dianggap sebagai 

penyebab data tidak normal hal ini disebabkan karena terdapat nilai ektrim dalam data 

yang kita ambil yaitu tinggi dari 0,01. 



Analisis grafik dapat digunakan dengan dua cara yaitu grafik histrogram dan grafik 

P-P Plot.Data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal. Pada grafik 

histrogram data mengikuti  atau mendekati normal apabila data  berbentuk lonceng. 

Pada grafik P-P Plot data bisa dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik datanya 

menyebar disekitar garis diagonal. 

4.2.2 Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2006:91) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Model uji regresi yang 

baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas.Pengujian multikolinieritas dapat 

dilakukan dengan melihat nilai varians Inflation Factor (VIF) dan Tolerance diantara 

variabel independen. Jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0.10,maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Tabel 4.3 

Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 152.845 49.969  3.059 .004   

Tabungan 5.274E-5 .000 1.576 3.155 .003 .074 13.596 

Deposito -4.057E-6 .000 -1.432 -2.869 .006 .074 13.572 

ModalKerja 4.494E-6 .000 .204 1.410 .166 .878 1.138 

a. Dependent Variable: ROA 

Data :Output SPSS 17(Laporan Keuangan Publikasi,diolah) 

 



Berdasarkan tabel 4.3 Dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa angka 

tolerance Tabungan adalah sebesar 0.074 > 0.1 dan VIF 13.596< 10, tolerance Deposito 

adalah sebesar 0.074> 0,1 dan VIF 13.572< 10, tolerance Modal Kerja adalah sebesar 

0.878> 0,1 dan VIF 1.138< 10.  Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian. 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2006:105), uji heteroskedastisitas bertujuan 

mengujiapakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain.Model regresi yang baik adalah yang Homokesdatisitas 

atau tidak terjadi Heteroskedatisitas.Pada penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan analisis grafik scatterplot, yaitu Jika titik-titik yang terbentuk 

menyebar secara acak baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heterokesdastisitas pada model yang digunakan.Selain itu uji heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Spearman Rho. Jika tingkat signifikansi 

berada di atas 5 persen (0.05) berarti tidak terjadi heterokedastisitas tetapi jika berada di 

bawah 5 persen (0.05) berarti terjadi gejala heterokedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.3 

Correlations 

   Unstandardize

d Residual Tabungan Deposito ModalKerja 

Spearman's rho Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

1.000 -.140 .013 .022 

Sig. (2-tailed) . .344 .928 .883 

N 48 48 48 48 

Tabungan Correlation 

Coefficient 

-.140 1.000 .829
**

 .346
*
 

Sig. (2-tailed) .344 . .000 .016 

N 48 48 48 48 

Deposito Correlation 

Coefficient 

.013 .829
**

 1.000 .540
**

 

Sig. (2-tailed) .928 .000 . .000 

N 48 48 48 48 

ModalKerja Correlation 

Coefficient 

.022 .346
*
 .540

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .883 .016 .000 . 

N 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

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

 

 



 

diatas menunjukkan bahwa titik-titik yang berada didalamnya menyebar diatas dan 

dibawah angka nol (0) pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Namun, untuk mendapatkan hasil 

yang lebih akurat dilakukan juga uji statistik dengan uji spearman rho, yaitu alat uji 

statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datannya 

berskala ordinal . Jika tingkat signifikansi diatas 5% (> 0,05), maka tidak terjadi 

heterokesdastisitas. (Ghozali, 2006:107). Hasil pengujian dengan uji Spearman Rho 

dapat 

Tabel 4.4 

Uji Spearman Rho 

 

Sumber Data : Output SPSS 17 (Laporan Keuangan Publikasi, diolah) Dari scatterplot  

diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk tabungan 0.344, deposito 0,928, 

modal kerja 0,883. Ini berarti nilai signifikansi untuk semua variabel independen  

menunjukkan nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi>0,05). Maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah 

heterokesdastisitas.Setelah dilakukan pengujian dengan asumsi klasik, maka dapat 



disimpulkan bahwa dalam model regresi terbebas dari semua asumsi klasik yaitu data 

berdistribusi normal, tidak mengandung multikolinieritas, tidak ada autokorelasi dan 

tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

Diatas (gambar 4.3) dapat dilihat bahwa data menyebar secara acak, tidak 

beraturan, dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan tersebar baik diatas 

maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi. Akan tetapi untuk mendeteksi 

masalah heterokesdatisitas yang lebih pasti dapat juga dilihat dari hasil park. 

4.2.5 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2006:95) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode (t-1) dalam model regresi. Apabila terjadi korelasi maka 

menunjukkan adanya problem autokorelasi. Menurut Hasan (2008:290), untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi bisa digunakan tes Durbin Watson (D-W) dengan 

pedoman sebagai berikut: 

Tabel Autokorelasi 

Nilai DW Jenis Autokorelasi 

< 1.10 Ada Autokorelasi 

1.10 – 1.54 Tidak Ada Kesimpulan 

1.55 – 2.46 Tidak Ada Autokorelasi 

2.46 – 2.90 Tidak Ada Kesimpulan 

> 2.91 Ada Autokorelasi 

 

Tabel 4.5 

 

 

 

 



Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .438
a
 .192 .137 268.10013 2.349 

a. Predictors: (Constant), ModalKerja, Deposito, Tabungan 

b. Dependent Variable: ROA 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2.349. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-Watson berada pada 

interval 1.55 – 2.46.Dengan demikian, maka dalam model regresi linear berganda ini 

tidak terjadi autokorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode penelitian dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelum penelitian. 

4.3 Analisis Regresi Berganda 

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode regresi dan dihitung 

dengan menggunakan program SPSS 17. Berdasarkan output SPSS tersebut secara 

parsial pengaruh dari kelima variabel independen yaitu Tabungan, Deposito dan Modal 

Kerja terhadap ROA ditunjukkan pada Tabel 4.8 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.6 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 152.845 49.969  3.059 .004 

Tabungan 5.274E-5 .000 1.576 3.155 .003 

Deposito -4.057E-6 .000 -1.432 -2.869 .006 



ModalKerja 4.494E-6 .000 .204 1.410 .166 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Hasil Regresi Berganda 

Sumber data : Output SPSS 17 (Laporan Keuangan Publikasi, diolah) 

Dengan melihat tabel 4.6 dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut : 

 

 

Penjelasan dari persamaan regresi berganda di atas dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Nilai konstanta adalah 152.845 artinya apabila Tabungan, Deposito dan Modal 

Kerja bernilai nol (tidak ada) maka return saham akan bernilai sebesar 152.845. 

b. Nilai koefisien Tabungan (X1) adalah 5.274E-5, nilai X1 yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan antara variabel Roa dengan tabungan, yang 

artinya setiap turun tabungan sebesar 1%maka akan meningkatkan nilai ROA 

5.274E-5 sebesar . Dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

c. Nilai koefisien Deposito (X2) adalah -4.057E6, nilai X2 yang nilai negative 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan antara variabel ROAsaham 

dengan deposito, yang artinya setiap kenaikandepositosebesar 1% maka akan 

menurunkan nilai ROA sebesar -4.057E6. Dengan asumsi bahwa variabel bebas 

lainnya konstan. 

d. Nilai koefisien Kredit Modal Kerja (X3) adalah 4.494E-6,  nilai X3 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel ROA dengan Modal 

ROA = 152.845+ 5.274E-5   -4.057E6   + 

4.494E-6   + e 



Kerja yang artinya setiap kenaikan Modal Kerjasebesar 1% maka tidak akan 

meningkatkan nilai ROA. Dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya konstan. 

 

 

4.4Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji Parsial ( Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel 

independennya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

- Jika thitung < ttabel, atau -thitung > -t¬tabel maka Ho diterima.  

- Jika thitung > ttabel, atau -thitung < -t¬tabel maka Ha diterima. 

Berdasarkan nilai R sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima. 

Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha diterima. 

 Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut 

: 

Tabel 4.7 

Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 152.845 49.969  3.059 .004 

Tabungan 5.274E-5 .000 1.576 3.155 .003 



Deposito -4.057E-6 .000 -1.432 -2.869 .006 

ModalKerja 4.494E-6 .000 .204 1.410 .166 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tabel 4.7 adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Tabungan mempunyai nilai signifikansi 0.03, nilai ini lebih besar dari 0.05 

sedangkan nilai thitung 3.155<2.01537(ttabel α = 0.05, df= (48-3-1) = 

44)Berdasarkankedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, ini 

menunjukkan bahwa secara parsial tabungantidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. 

b. Deposito mempunyai nilai signifikansi 0,06, nilai ini lebih kecil dari 0.05 

sedangkan nilai thitung -2.869<2.01537(ttabel α = 0.05, df= (48-3-1) = 44). 

Berdasarkan kedua nilai  tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, ini 

menunjukkan bahwa secara parsial deposito berpengaruh  signifikan terhadap ROA. 

c. Kredit modal kerja mempunyai nilai signifikansi 0.166, nilai ini lebih besar dari 

0.05 sedangkan nilai thitung 1.140< 2.01537(ttabel α = 0.05, df= (48-3-1) = 44). 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, ini 

menunjukkan bahwa secara parsial kredit modal kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadapROA. 

4.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji F dapat dilihat pada berikut : 

Tabel 4.8 

Uji F 

ANOVA
b
 



Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 752595.002 3 250865.001 3.490 .023
a
 

Residual 3162617.998 44 71877.682   

Total 3915213.000 47    

a. Predictors: (Constant), ModalKerja, Deposito, Tabungan 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber data : Output SPSS 17 (Laporan Keuangan Publikasi, diolah) 

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat, bahwa nilai fhitung 3.490 sedangkan ftabel 

2.82 dengan df pembilang = 3 df penyebut = 48 dan taraf signifikan = 0.05 sehingga 

fhitung < ftabel ¬dan nilai signifikansi 0.023 lebih kecil dari 0.05, Berdasarkan kedua 

nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. ini menunjukkan bahwa 

variabel independen, tabungan, deposito dan kredit modal kerja secara simultan 

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi. 

Berdasarkan hasil output SPSS 17 besarnya nilai adjusted    dapat dilihat pada tabel 

4.9 sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .438
a
 .192 .137 268.10013 2.349 

a. Predictors: (Constant), Kredit Modal Kerja, Deposito, Tabungan 

b. Dependent Variable: ROA 

 

Dilihat dari tabel diatas, nilai koefisien determinasi (adjusted   ) sebesar 0,137 

atau 13,7% variasi perubahan laba (Eit) yang bisa dijelaskan oleh variasi dari keenam 



variabel independen yaitu tabungan, deposito, dan modal kerja, sedangkan sisanya 

sebesar 86,3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model regresi. Standar Error of 

estimate (SEE) sebesar 26.810013. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi 

semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

1. Hipotesis Pertama  

   = Tabungan secara signifikan berpengaruh terhadap ROA. Hipotesis tersebut 

tidak dapat diterima, dari perhitungan uji secara parsial diperoleh nilai         

sebesar 3.155 dengan nilai signifikansinya sebesar 0.03 lebih besar dari (a)= 5% 

atau 0,05. Berarti tidak pengaruh yang signifikan antara tabungan terhadap. 

  Hipotesis Kedua 

  = Deposito secara signifikan berpengaruh terhadap ROA. Hipotesis tersebut 

dapat diterima, dari perhitungan uji secara parsial diperoleh nlai         sebesar -

2.869  dengan nilai signifikansinya sebesar0,06 lebih besar dari (a) =5% atau 0,05. 

Berarti tidak pengaruh yang signifikan antara deposito terhadap ROA. 

3. Hipotesis  Ketiga 

   = Kredit Modal Kerja secara signifikan berpengaruh terhadap ROA. Hipotesis 

tersebut tidak dapat diterima, dari perhitungan uji secara persial diperoleh nilai 

         sebesar 1.140  dengan nilai signifikansinya sebesar 0,166 lebih besar dari 



(a)=5% atau 0,05. Berarti tidak pengaruh yang signifikan antara kredit modal kerja 

terhadap ROA. 

5.2  Keterbatasan  Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan- keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi penelitian berikutnya agara mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

1. Penelitian ini hanya mengunakan tabungan, deposito dan modal kerja sebagai 

variabel independen dalam pengaruhnya terhadap ROA. 

2. Dalam penelitian ini digunakan sampel Bank Perkreditan Rakyat untuk mengetahui 

laba perusahan tersebut peneliti mengambil sumber data dari laporan keuangan 

publikasi  

3. Bank perkreditan rakyat yang menjadi sampel penelitian yang berjumlah 12 bank 

perkreditan rakyat selama 4 tahun dari tahun 2011-2014. 

5.3 Saran 

Adapun saran- saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah Bagi 

Bank, melakukan pengawasan yang lebih ketat khusus nya dalam hal pemberian modal 

kerja dan meningkatkan kinerja keuangan, hal ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi 

tingkat kredit macet dimasa yang akan datang serta harus memperhatikan faktor lain 

yang mempengaruhi baik internal seperti ukuran perubahan Bagi penelitian selanjutnya, 

disarankan untuk mengunakan variabel penelitian lainnya dan sabagi pembelajaran yang 

lebih luas cakupannyaagar hasil lebih akurat. 
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Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Tabungan 48 4,891 38,151,196 5,345,363.96 8.627E6 

Deposito 48 120,000 447,187,399 6.86E7 1.019E8 

ModalKerja 48 1,577 62,746,970 6,153,543.88 1.309E7 

ROA 48 1.00 1,195.00 184.2500 288.62156 

Valid N 

(listwise) 

48 
    

 

 

 

 

 


