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Profitabilitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang 

diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Salah satu Rasio yang 

digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return on Asset (ROA). 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa Trend Return on Asset (ROA) 

pada Bank Perkreditan Rakyat cenderung mengalami penurunan. Oleh sebab itu, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi Return on Asset pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia dalam 

jangka panjang dan jangka pendek, sehingga alat analisis yang digunakan adalah 

Error Correction Model (ECM) dengan software E-views 9.0. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Uang Beredar (JUB) 

dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dalam jangka pendek, tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, Cadangan Modal Umum dalam jangka panjang 

berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA), sedangkan dalam jangka 

pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, Non Performing Loan (NPL) 

dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap Return 

on Asset (ROA), Suku Bunga Kredit Modal Kerja dalam jangka panjang dan jangka 

pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA), dan Suku 

Bunga Kredit Konsumtif dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat 

di Indonesia.  
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ABSTRACT 

 

Amanah, Amanah. 2020. "Determinants of Return on Assets in Rural Credit 

Banks in Indonesia". Thesis. Department of Development Economics. Faculty of 

Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor Karsinah S.E., M.Si. 

 

Keywords: Rural Credit Bank; Determinant; Error Correction Model; Return on 

Assets. 

 

Profitability is a measure to determine the level of profits obtained by the company 

in a certain time period. One of the ratios used to measure profitability is Return 

on Assets (ROA). The problem in this study is that the Trend of Return on Assets 

(ROA) in Rural Credit Banks tends to decrease. Therefore, the purpose of this study 

is to find out the factors that influence Return on Assets in Rural Credit Banks in 

Indonesia in the long and short term, so that the analysis tool used is the Error 

Correction Model (ECM) with E-views 9.0.  Data used in this study are secondary 

data, and use quantitative research types. The results showed that the Amount of 

Money Supply (JUB) in the long run had a significant effect on the Return on Assets 

(ROA) of Rural Credit Banks. Whereas in the short term, no significant effect on 

ROA, General Capital Reserves in the long run have a significant effect on Return 

on Assets (ROA), while in the short term have no significant effect on ROA, Non 

Performing Loans (NPL) in the long term and short term effect significant to Return 

on Assets (ROA), Working Capital Loan Interest Rates in the long run and short 

term have no significant effect on Return on Assets (ROA), and Consumptive Loans 

Interest Rates in the long run and short run have no significant effect on Return on 

Assets ( ROA) Rural Credit Banks in Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

Perkembangan  ekonomi  adalah  suatu  proses  menuju  ekonomi  yang  maju  

dan sejahtera, yang prosesnya secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang.  

Berkaitan  dengan  itu,  maka negara  memerlukan sebuah lembaga keuangan mikro 

atau yang lebih di kenal dengan perbankan yang dapat mengatur kesejahteraan 

masyarakat. (Alinda, 2018) 

Pengertian tentang perbankan, menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 dapat 

dijelaskan bahwa perbankan atau bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam 

bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. 

Sedangkan menurut Suarni, et al (2014), bank merupakan lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat berupa simpanan serta menyalurkan dalam bentuk kredit.   

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, perbankan dibedakan menjadi dua, yaitu Bank 

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melakukan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, memberikan 

kredit, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
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Bank Perkreditan Rakyat memiliki peranan penting dalam perekonomian, salah satunya 

adalah memberikan pelayanan keuangan simpan   dan pinjam,   yang terutama ditujukan 

untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan dengan sistem serta 

prosedur yang sederhana. Melihat pentingnya Bank Perkreditan Rakyat di dalam 

mendukung perekonomiaan masyarakat, maka keberadaan Bank Perkreditan Rakyat 

perlu mendapat perhatian yang lebih baik. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat sebagai 

lembaga  keuangan tidak hanya menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro, kecil dan 

menengah saja, melainkan juga menerima simpanan dari masyarakat serta memberikan 

persyaratan yang lebih sederhana dalam hal pemberian kredit dengan proses yang relatif 

cepat. Berdasarkan peranannya tersebut, maka Bank Perkreditan Rakyat menjadi salah 

satu lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan (Putri et 

al., 2018) 

Bank Perkreditan Rakyat bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan 

operasionalnya untuk mendapatkan profitabilitas. Menjaga profitabilitas agar tetap 

stabil bahkan meningkat sangat penting dilakukan oleh bank, tujuannya adalah untuk 

memenuhi prudential banking regulation dengan baik dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang dimiliki. (Purboastuti et al., 2015) 

Profitabilitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui besarnya tingkat laba 

yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu dan produktivitas penggunaan 

dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman, maupun modal sendiri yang 

dapat digunakan oleh investor maupun calon investor, sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam melakukan investasi (Pertiwi, 2019). Rasio yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas adalah Return on Asset (ROA), sehingga dalam penelitian ini, 

Return On Asset (ROA) digunakan sebagai ukuran efektivitas kinerja perbankan.  
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Return On Asset (ROA) adalah laba sebelum pajak dibagi dengan rata- rata total 

aset, atau dengan kata lain, Return On Asset (ROA) adalah indikator suatu unit usaha 

untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut (Bank 

Indonesia, 2018). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan.  

Berdasarkan data dari Laporan Otoritas Jasa Keuangan 2013-2019,  Return on 

Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat  di Indonesia mempunyai trend yang cenderung 

menurun, hal tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas yang di peroleh Bank 

Perkreditan Rakyat juga mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

efektivitas kinerja BPR mengalami penurunan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 

(2019), turunnya nilai Return on Asset (ROA) pada BPR  dipengaruhi oleh 

melambatnya laba operasional pada kuartal ke tiga tahun 2019 yang tumbuh 1,05% 

(yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal ke tiga pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 

5,16% (yoy). Adapun trend penurunan tersebut, dapat dilihat pada gambar 1.1. 

Gambar 1.1 Trend Return on Asset (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat 

 

                            Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat, bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 

2019, trend Return on Asset (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat cenderung 

mengalami penurunan. Adapun pada periode Oktober 2019, Return on Asset (ROA) 
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Bank Perkreditan Rakyat berada di angka 2.29 %, yang mana turun sebesar 0.02 % dari 

Bulan September 2019, dan turun sebesar 0.22 % jika dibandingkan pada Bulan 

Oktober di tahun sebelumnya.  

Gambar 1.2. Trend Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Perkreditan Rakyat 

       

 

 

 

Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 

Data Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Perkreditan Rakyat, mempunyai trend 

yang positif, yang itu berarti total Dana Pihak Ketiga (DPK) semakin meningkat. Pada 

Bulan November 2019, total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Perkreditan Rakyat 

sebesar Rp. 100.379 miliar, yang mana naik sebesar Rp. 10.688 miliar dari bulan yang 

sama di tahun sebelumnya. Trend kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Perkreditan 

Rakyat dapat di lihat pada gambar 1.2. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang sangat vital bagi bank dan 

ukuran keberhasilan bank juga dapat diukur dari Dana Pihak Ketiga (DPK), apabila 

berhasil membiayai kegiatan operasional dari dana ini. Secara umum, Dana Pihak 

Ketiga (DPK) bersumber dari Simpanan Giro, Simpanan Tabungan dan Simpanan 

Deposit. Oleh sebab itu, sudah semestinya Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat 

mempengaruhi profitabilitas (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat, hal tersebut 

diperkuat oleh Rivai (2007), yang menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas bank, yaitu faktor dari luar (eksternal) dan faktor dari 
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dalam (internal), yang termasuk ke dalam faktor eksternal diantaranya kondisi 

perekonomian suatu negara, kondisi pasar modal dan pasar uang, kebijakan pemerintah, 

peraturan BI dan Peraturan OJK, sedangkan faktor internal diantaranya produk bank, 

yang diantaranya adalah simpanan, penyaluran dan jasa, sistem bagi hasil,  kualitas 

layanan dan reputasi bank. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga merupakan salah satu rasio aset, karena total 

aset adalah hasil penjumlahan dari kewajiban dan modal, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

merupakan bagian dari modal bank. Besarnya nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak 

menjamin profitabilitas bank juga akan tinggi, karena jika Dana Pihak Ketiga (DPK) 

tidak di kelola secara efektif, justru akan menjadi aset non produktif, dan untuk melihat 

efektif tidaknya pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), bisa dilakukan dengan melihat 

rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). Menurut Kasmir (2006), Loan to Deposit Ratio 

(LDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang  

digunakan, Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan total kredit terhadap 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. 

Bank Indonesia menilai rasio penyaluran kredit atau Loan to Deposit Ratio 

(LDR) yang ideal bagi perbankan adalah kisaran 75% hingga 80%. Oleh karena itu, 

maka besaran Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Perkreditan Rakyat, masih 

dalam kategori ideal, dimana pada September 2019, besaran Loan to Deposit Ratio 

(LDR) pada Bank Perkreditan Rakyat adalah 77.59 %, dan Loan to Deposit Ratio 

(LDR) pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut adalah sebesar 76.57 (yoy) dan 76.53 

% (yoy) . Adapun tingkat rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Perkreditan 

Rakyat dapat dilihat pada gambar 1.3. 
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Gambar 1.3. Tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Perkreditan Rakyat  

 

Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat bahwa nilai Loan to Deposit Ratio (LDR) 

pada Bank Perkreditan Rakyat dari tahun 2013-2019 berada pada kategori ideal. 

Meskipun demikian, namun tingkat Return on Asset (ROA) menunjukkan trend yang 

menurun yang berarti tingkat profitabilitas bank semakin menurun, yang seharunya 

tingkat likuiditas (LDR) bank mempunyai pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas 

(ROA), hal tersebut di perkuat dengan teori antisipasi pendapatan, yang dikemukakan 

oleh H.V. Prochanow, yang menyebutkan bahwa menjaga likuiditas perlu dilakukan untuk 

menghasilkan kinerja perusahaan yang efisien, dan salah satu cara untuk melihat efisiensi dari 

perusahaan adalah dengan melihat tingkat Return on Asset (ROA), yang berarti terdapat 

pengaruh yang negatif antara Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan Return on Asset (ROA). 

Selain dilihat dari tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR), untuk melihat efektif 

tidaknya penggunaan aset, adalah dengan melihat jumlah penyaluran yang dilakukan 

oleh Bank Perkreditan Rakyat, baik penyaluran dalam bentuk kredit, maupun 

penyaluran dalam bentuk aktiva antar bank. Adapun tingkat penyaluran dana dalam 

bentuk kredit dapat di lihat pada gambar 1.4. 
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Gambar 1.4. Trend Penyaluran Dana Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat 

 

    Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 

 Dari gambar 1.4, menunjukkan bahwa  dari tahun 2014 sampai tahun 2019, 

trend pada Penyaluran Dana di Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk kredit 

cenderung mengalami kenaikan. Penyaluran dana dalam bentuk antar aktiva bank 

dapat di lihat pada gambar 1.5. 

Gambar 1.5. Trend Penyaluran Aktiva Antar Bank pada Bank Perkreditan  

Rakyat 

  

                      Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 
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Dari gambar 1.4 dan 1.5, menunjukkan bahwa  dari tahun 2013 sampai tahun 

2019, trend penyaluran dana di BPR baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk 

aktiva antar bank cenderung mengalami kenaikan, yang mana pada Bulan Oktober 

2019 total penyaluran Bank Perkreditan Rakyat sebesar 102.308 miliar rupiah, naik 

sebesar 11.104 miliar rupiah dari Bulan Oktober di tahun sebelumnya. Hal tersebut 

berarti bahwa bank sudah mengelola dana pihak ketiganya secara efektif.  

 Menurut definisinya, berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa 

penyaluran kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Sedangkan definisi dari penyaluran antar aktiva bank yaitu semua jenis 

simpanan dan tagihan bank bersangkutan kepada bank atau Lembaga Keuangan Bukan 

Bank (LKBB) lainnya di Indonesia, seperti Giro, Call Money, surat berharga, deposit 

on call, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman yang diberikan, pembiayaan 

bersama, penyertaan, dana pelunasan obligasi dan lain-lain. Dari definisi tersebut, 

dapat di bangun sebuah logika bahwa terdapat pengaruh penyaluran dengan 

profitabilitas bank atau Return on Asset (ROA), yaitu penempatan dalam bentuk kredit 

ataupun antar aktiva akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang 

akan berdampak positif terhadap profitabilitas bank.  

Pengaruh antara penyaluran dana bank terhadap Return on Asset (ROA) Bank 

Perkreditan Rakyat juga diperkuat dengan Stewardship Theory, yaitu  teori yang 

dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Stewardship Theory dapat dipahami dalam 

produk penyaluran dana lembaga perbankan. Menurut Stewardship Theory suatu 

perbankan, akan bertindak secara principal untuk mewujudkan sasaran organisasinya, 

yaitu dengan cara mempercayakan nasabah untuk ikut mengelola dana perusahaan 
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dalam bentuk produk penyaluran dana, yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

organisasi, yaitu memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi. Hal tersebut berarti 

menurut Stewardwhip Theory, terdapat pengaruh yang positif antara Tingkat 

Penyaluran dana dengan Tingkat Profitabilitas (ROA) Perusahaan. Namun, kenyataan 

yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia, naiknya trend pada tingkat 

penyaluran dana oleh Bank Perkreditan Rakyat, tidak diimbangi oleh kenaikan pada 

rasio profitabilitas (ROA).  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pada penelitian ini adalah 

adanya phenomena gap dan theory gap, yaitu ketidaksinkronan fenomena yang terjadi 

terhadap teori yang seharusnya, pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Oleh 

karena itu, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi tingkat Return on Asset (ROA) pada Bank Perkreditan 

Rakyat di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan diteliti beberapa variabel-variabel 

yang di duga berpengaruh terhadap tingkat Return on Asset (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat, antara lain : Jumlah Uang Beredar (JUB), cadangan modal umum, 

kredit macet, suku bunga kredit konsumtif dan suku bunga kredit modal kerja. 

Variabel Jumlah Uang Beredar (JUB)  dipilih atas dasar teori preferensi 

likuiditas, yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara jumlah 

uang beredar terhadap Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat, karena 

apabila jumlah uang beredar meningkat, maka suku bunga akan naik, dan naiknya suku 

bunga akan menurunkan kredit, yang mana kredit merupakan sumber utama 

penghasilan laba pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Alasan pemilihan variabel cadangan modal umum karena di dasarkan pada 

Entity Theory, menurut tteori tersebut, perusahaan diasumsikan berusaha 

memaksimumkan laba jangka pendek. Menurut teori ini, untuk memaksimalkan laba 
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tersebut, maka perlu adanya penambahan kekayaan  dari  perusahaan. Adapun kekayaan 

pada perbankan, dapat dilihat pada total aset dan dari cadangan yang dimiliki oleh bank. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat cadangan modal umum yang 

dimiliki oleh bank akan mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. 

Salah satu variabel independent dalam penelitian ini adalah Non Performing Loan 

(NPL). Karena berdasarkan teori antisipasi pendapatan, menyebutkan kenaikan kredit 

bermasalah, akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam 

arus kas dan risiko likuiditas,  menjaga likuiditas perusahaan merupakan tujuan dari 

memaksimalkan laba perusahaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa menjaga 

keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas perlu dilakukan untuk menghasilkan 

kinerja perusahaan yang efisien. Oleh sebab itu, terdapat pengaruh yang negatif antara 

Non Performing Loan (NPL).  terhadap profitabilitas (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. 

Pemilihan variabel suku bunga kredit konsumtif dan suku bunga kredit modal 

kerja di latar belakangi oleh teori agensi pendekatan informasi asimetris yang 

dikemukakan oleh Jensen dan Meckling, yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat 

suku bunga akan memperburuk neraca perbankan karena adanya risiko kredit yang 

besar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat simpulkan bahwa suku bunga memiliki 

pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Alasan lain mengapa Suku Bunga Kredit 

Konsumtif dan Suku Bunga Kredit Modal Kerja adalah karena dalam Bank Perkreditan 

Rakyat, penetapan suku bunga di bagi menjadi 2, yaitu Suku Bunga Kredit dan Suku 

Bunga Tabungan, dan untuk Suku Bunga Kredit dibagi lagi menjadi dua, yaitu Suku 

Bunga Kredit Modal Kerja dan Suku Bunga Kredit Konsumtif, oleh sebab itu dipilihlah 

variabel suku bunga kredit, karena dalam Bank Perkreditan Rakyat, penyaluran kredit 

adalah kegiatan kegiatan yang paling vital. 

Berdasarkan fenomena dan theory gap di atas, maka dengan begitu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Return 
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on Assets (ROA) dan  judul yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah “Determinan 

Return on Asset pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia”, dengan menggunakan 

alat analisis Error Correction Model, menurut Sragan dalam Gujarati (2011), ECM 

yaitu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek, menuju 

keseimbangan jangka panjang. Adapun yang disebut dengan keseimbangan jangka 

pendek adalah keseimbangan kurang dari satu tahun, sedangkan keseimbangan jangka 

panjang adalah keseimbangan lebih dari satu tahun. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Efektivitas kinerja Bank Perkreditan Rakyat, dapat diukur menggunakan rasio 

Return On Asset (ROA). Semakin tinggi tingkat Return On Asset  (ROA), berarti 

bahwa semakin baiknya kinerja bank. Namun, yang terjadi pada data Return On Asset 

(ROA) Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia adalah terjadi penurunan dari tahun ke 

tahun. Padahal, trend nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit, trendnya 

semakin meningkat, yang jika dilihat dari definisinya, Dana Pihak Ketiga (DPK) 

adalah dana terpenting bagi bank dalam menjalankan operasionalnya, sedangkan 

penyaluran kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank yang akan 

berdampak positif terhadap profitabilitas. Selain itu, jika dilihat dari trend Loan to 

Deposit Ratio (LDR), trendnya masih dalam rentang ideal yaitu 75 % sampai dengan 

80 %, yang itu berarti likuiditas bank dalam keadaan baik. Maka dari itu, seharusnya 

meningkatnya  Dana Pihak Ketiga dan penyaluran kredit serta idealnya rasio likuiditas 

bank dapat berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) Bank Prerkreditan Rakyat. 

Oleh karena itu dapat diidentifikasi suatu permasalahan sebagai berikut : 

a. Adanya penurunan trend pada tingkat Return On Asset (ROA) Bank Perkreditan 

Rakyat. Hal tersebut dapat berarti bahwa kinerja Bank Perkreditan Rakyat  juga 

mengalami penurunan. 
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b. Meningkatnya volume Dana Pihak Ketiga dan volume penyaluran dana, tidak 

menjadikan Return On Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat juga meningkat. 

Padahal Dana Pihak Ketiga dan penyaluran dana merupakan faktor internal yang 

dapat mempengaruhi profitabilias bank, oleh sebab itu dapat diindikasikan 

terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruih terhadap Return On Asset  (ROA). 

c. Trend Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam kategori ideal, namun tingkat Return 

on Asset (ROA) menunjukkan trend yang menurun yang berarti tingkat 

profitabilitas bank semakin menurun, sehingga perlu dianalisis faktor-faktor lain 

yang berpengaruih terhadap Return On Asset (ROA). 

1.3 Cakupan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan di atas, maka peneliti 

menentukan faktor-faktor lain, yang di duga mempunyai pengaruh terhadap Return On 

Asset (ROA), faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : 1) Jumlah Uang Beredar 

(JUB), karena apabila jumlah uang beredar meningkat, maka suku bunga akan 

meningkat, dan meningkatnya suku bunga akan mengurangi kredit dan meningkatkan 

risiko kredit macet pada bank, yang mana kredit merupakan pendapatan utama pada 

Bank Perkreditan Rakyat 2) Cadangan Modal Umum, karena cadangan modal umum 

merupakan bagian dari aktiva bank berupa alat likuiditas, seperti kas, piutang, dan 

aktiva lain yang segera dapat dicairkan, seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya 

untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah (bank reserves). 3) Kedit 

Macet, karena  nilai kredit macet yang tinggi, mengindikasikan bahwa bank tidak memiliki 

kemampuan untuk menyalurkan dananya kepada nasabah  lainnya  sehingga  tingkat 

profitabilitasnya (ROA) akan  semakin rendah. Sebaliknya, nilai kredit macet yang 

rendah mengindikasikan bank memiliki kemampuan untuk menyalurkan dananya 

kepada nasabah  lainnya  sehingga  tingkat profitabilitasnya (ROA) akan  semakin 
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tinggi. 4) Suku Bunga Kredit Modal Kerja  dan Suku Bunga Kredit Konsumtif , karena 

kenaikan tingkat suku bunga akan memperburuk neraca perbankan karena adanya 

risiko kredit yang besar. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Apakah ada Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek jumlah uang beredar 

terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia? 

b. Apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek cadangan modal umum 

terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia? 

c. Apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek Non Performing Loan 

(NPL) terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Indonesia? 

d.  Apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek Suku Bunga Kredit 

Modal Kerja terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Indonesia? 

e. Apakah ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek Suku Bunga Kredit 

Konsumtif terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di 

Indonesia? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka 

pendek jumlah uang beredar terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Indonesia. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka 

pendek cadangan modal umum terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Indonesia. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka 

pendek Non Performing Loan (NPL) terhadap Return On Asset (ROA) pada 

Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. 

d.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka 

pendek Suku Bunga Kredit Modal Kerja terhadap Return On Asset (ROA) pada 

Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. 

e. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka panjang dan jangka 

pendek Suku Bunga Kredit Konsumtif terhadap Return On Asset (ROA) pada 

Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dan referensi 

tentang analisis faktor yang mempengaruhi Return on Assets (ROA) pada 

Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

- Bagi Penulis 

Bagi penulis, penelitian ini harapannya mampu menambah 

wawasan bagi  tentang apa saja faktor-faktor  yang mempengaruhi Return 

on Assets (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. 

- Bagi Pembaca 
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Bagi pembaca, harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

literature review bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan terutama 

tentang Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu penelitan ini juga diharapkan 

mampu memberikan informasi kepada pembaca tentang faktor-faktor apa 

saja yang mampu mempengaruhi Return on Assets (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat di Indonesia.  

- Bagi Pemerintah 

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah sehingga 

bisa dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan moneter yang ada 

kaitannya dengan sektor perbankan.  

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini merupakan karya asli dari penulis, berdasarkan beberapa 

literatur yang telah peneliti baca, memang ada beberapa kemiripan penelitian 

ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya adalah : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Fiifi et al, dengan judul The Rural Bank 

Profitability Nexus: Evidence From Ghana, dengan variabel dependent  

ROA, dan variabel independent, yaitu X1 : Ukuran Aset, X2 : Pendapatan 

Non Bunga, X3 : PDB, X4 : JUB, X5 : NPL, X6 : BOPO  dan X7 : Inflasi. 

Sehingga persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah 

pada variabel JUB dan NPL. 

b. Penelitian Rufo Mendora dan John Paulo R. Rivera, dengan judul “The 

Effect of Credit Risk & Capital Adequancy of Rural Banks in Philiphines” 

adapun variabel dependent yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

ROA, dan variabel independent yang digunakan adalah NPL dan CAR, 
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Sehingga persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penelitian penulis 

adalah pada variabel NPL. 

Berdasarkan literatur-literatur tersebut, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa orisinalitas pada penelitian dengan judul “Determinan 

Return On Asset pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia” ini adalah 

pada variabel cadangan modal umum, suku bunga kredit moda kerja dan 

suku bunga kredit konsumtif, karena sepanjang melakukan literature review 

pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan variabel 

tersebut digunakan sebagai variabel independent.
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      BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1 Teori Preferensi Likuiditas 

Teori Preferensi ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Keynes 

mengabaikan pandangan klasik mengenai percepatan adalan konstan dan 

mengembangkan teori permintaan uang yang dia sebut sebagai teori preferensi 

likuiditas (Liquidity Preference Theory). Menurut Keynes, permintaan uang 

dipengaruhi oleh suku bunga dan percepatan perputaran uang tidak konstan. Ada 

3 motif dalam memegang uang menurut Keynes, yaitu motif transaksi, motif 

berjaga-jaga dan motif spekulasi. 

1. Motif  Transaksi 

Keynes menekankan komponen permintaan akan uang ditentukan 

oleh berapa besarnya tingkat transaksi seseorang. Oleh karena itu, Keynes 

setuju dengan teori permintaan uang klasik dimana komponen transaksi 

permintaan uang proporsional terhadap pendapatan. 

2. Motif  Berjaga-jaga 

Berbeda dengan pandangan klasik, Keynes menyadari bahwa ada 

tambahan di luar memegang uang untuk transaksi sekarang, yaitu orang 

memegang uang sebagai antisipasi terhadap kebutuhan yang tidak terduga. 

Keynes meyakini bahwa orang memegang uang untuk berjaga-jaga dalam 

jumlah tertentu terutama ditentukan oleh tingkat transaksi yang akan mereka 

lakukan dimasa mendatang. Sehingga, Keynes merumuskan bahwa 

permintaan untuk uang berjaga-jaga proporsional terhadap pendapatan
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3. Motif  Spekulasi 

Keynes berpandangan bahwa orang memegang uang juga sebagai alat 

penyimpan kekayaan. Keynes menyebut alasan memegang uang ini sebagai 

motif spekulasi. Oleh karena itu, Keynes percaya bahwa kekayaan terkait 

dengan pendapatan, komponen spekulatif dari permintaan uang juga terkait 

dengan pendapatan. Keynes melihat lebih cermat faktor yang mempengaruhi 

keputusan seseorang terhadap berapa banyak uang yang dipegang sebagai 

alat penyimpan kekayaan, yaitu suku bunga.  

Keynes membagi aset yang dapat digunakan untuk menyimpan 

kekayaan dalam 2 kategori, yaitu uang dan obligasi. Seseorang akan 

memegang uang jika tingkat pengembaliannya  lebih tinggi daripada 

perkiraan  tingkat pengembalian dari memegang obligasi. Keynes 

mengasumsikan bahwa individu percaya bahwa suku bunga turun  di bawah 

tingkat normal. Maka, jika suku bunga turun dibawah tingkat normal, 

indivisu berharap suku bunga obligasi akan naik di masa yangakan datang 

dan demikian pula berharap untuk mengalami kerugian modal dari 

memegang obligasi. Akibatnya, individu lebih suka memegang kekayaan 

dalam bentuk uang daripada obligasi dan permintaan uang akan tinggi. 

Sebaliknya, pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi, mereka cenderung 

berharap untuk mendapatkan tingkat pengembalian dari memegang uang. 

Berdasarkan teori  preferensi  likuiditas, dapat disimpulkan bahwa Jumlah 

Uang Beredar dengan tingkat suku bunga memiliki hubungan yang positif, 

yaitu jika jumlah uang beredar mengalami peningkatan, maka suku bunga 

akan meningkat, sebaliknya, jika jumlah uang beredar mengalami 

penurunan, maka suku bunga akan turun (Luwihadi & Arka, 2015) 
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Relevansi teori preferensi likuiditas dengan penelitian ini adalah 

bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara Jumlah Uang Beredar (JUB) 

terhadap Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat, karena apabila 

Jumlah Uang Beredar (JUB) meningkat, maka investasi yang tercermin dari 

penyaluran kredit bank akan meningkat, yang mana kredit bank 

merupakankegiatan utama Bank Perkreditan Rakyat, yang dapat 

menghasilkan pendapatan berupa bunga. Sehingga terdapat pengaruh positif 

antara Jumlah Uang Beredar terhadap ROA BPR. 

2.1.2 Entity Theory (Teori Perusahaan) 

Entity Theory digagas oleh Paton (1962), seorang profesor dari 

Universitas Michigan.  Ditegaskan  olehnya,  bahwa  dengan  adanya  Entity  

Theory,  perusahaan dengan pemiliknya menjadi terpisah. Kepemilikan aset 

dimiliki oleh perusahaannya, dan antara kewajiban dengan pemegang ekuitas 

oleh investor dalam aset tersebut merupakan hak yang berbeda. Atas dasar 

konsep ini, maka dapat dirumuskan dalam posisi keuangan atau neraca bahwa 

aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan cadangan modal pemilik. 

Konsep ini menurut Suwardjono (2005) mempersonifikasi badan usaha sebagai 

orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dan ekonomi, misalnya  dalam  

pembuatan  kontrak  dan  kepemilikan  aset.  Menurutnya,  sebagai konsekuensi 

dari konsep entitas, hubungan antara entitas dengan pemilik dipandang sebagai 

hubungan bisnis terutama dalam hak dan kewajiban atau utang piutang.  

Menurut  Tasman dan Aima  (2013)  Teori  Perusahaan  menekankan 

pada cadangan perusahaan untuk mencakup ketidakpastian dan dimensi waktu. 

Dalam teori yang lebih lengkap ini, sasaran utama perusahaan dipandang 

sebagai maksimalisasi nilai yang diharapkan bukan memaksimalisasi laba 
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jangka pendek. Sasaran memaksimalisasi nilai yang diharapkan sekarang 

dipandang sebagai tujuan utama bisnis dalam teori ekonomi  tentang  perilaku  

perusahaan.  Manajer  dari  perusahaan  modern mendapatkan penjualan 

maksimum setelah tingkat keuntungan cukup yang didapat untuk memuaskan 

stakeholders. 

Relevansi Entity Theory dengan penelitian ini adalah pada pengaruh 

antara variabel cadangan modal umum terhadap ROA. Karena berdasarkan 

Entity Theory, perusahaan diasumsikan berusaha memaksimumkan laba. 

Menurut teori ini, untuk memaksimalkan laba tersebut, maka perlu adanya 

penambahan kekayaan  dari  perusahaan itu sendiri. Adapun kekayaan pada 

perbankan, dapat dilihat pada total aset dan dari cadangan yang dimiliki oleh 

bank. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat cadangan 

modal umum yang dimiliki oleh bank akan mempunyai pengaruh positif 

terhadap profitabilitas perbankan. 

2.1.3 Teori Antisipasi Pendapatan 

Teori Antisipasi Pendapatan yang dicetuskan oleh H.V. Prochanow, 

muncul dilatarbelakangi oleh rendahnya permohonan kredit kepada bank yang 

mengakibatkan terjadinya kelebihan likuiditas dan rendahnya keuntungan 

yang diperoleh bank, khususnya pada saat terjadi depresiasi ekonomi. Teori ini 

mendorong agar bank-bank agar lebih agresif dalam memberikan kredit yang 

berjangka panjang. Teori menyatakan bahwa bank-bank seharusnya dapat 

memberikan kredit jangka panjang, yang mana peluasannya, yaitu cicilan 

pokok pinjaman dan bunga dapat diharapkan dan dijadwalkan pembayarannya 

sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadwal pembayaran 
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kembali nasabah akan memberikan cash flow secara teratur yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut.  

Teori Antisipasi Pendapatan menjelaskan bahwa bank layak 

memberikan kredit jangka panjang yang pelunasannya dijadwalkan sesuai 

dengan ketepatan waktu. Jadwal pembayarannya berupa angsuran pokok dan 

margin atau bagi hasil, kemudian dijadikan sebagai supplier arus kas atau 

aliran dana secara teratur guna kebutuhan atas likuiditas akan terpenuhi.  Dari teori 

tersebut, berpendapat bahwa kenaikan kredit bermasalah, akan mempengaruhi 

kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam arus kas dan risiko 

likuiditas,  menjaga likuiditas perusahaan merupakan tujuan dari memaksimalkan laba 

perusahaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan antara 

likuiditas dan profitabilitas perlu dilakukan untuk menghasilkan kinerja perusahaan 

yang efisien. Oleh sebab itu, maka nilai kredit macet yang tinggi, mengindikasikan 

bahwa bank tidak memiliki kemampuan untuk menyalurkan dananya kepada 

nasabah  lainnya  sehingga  tingkat profitabilitasnya  akan  semakin rendah. 

Sebaliknya, nilai kredit macet yang rendah berarti bank memiliki kemampuan 

untuk menyalurkan dananya kepada nasabah  lainnya  sehingga  tingkat 

profitabilitasnya  akan  semakin tinggi.  

2.1.4 Teori Keagenan Pendekatan Asimetris 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam 

teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak 

(nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan 

manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya 

tersebut. Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) 

terjadinya informasi asimetris (information asymmetry), dimana manajemen 

secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang 
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sebenarya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik 

kepentingan (conflict of interest) akibat ketidak samaan tujuan, dimana 

manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.  

Menurut Jensen dan Meckling Teori Agensi merupakan dasar yang 

digunakan memahami isu corporate governance dan earning management. 

Teori keagenan mengakibatkan hubungan yang asimetris antara pemilik dan 

pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetris tersebut 

dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance yang 

bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Dengan hal ini 

terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-

masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, 

sehingga munculah informasi asimetris antara manajemen dengan pemilik yang 

dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen 

laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan 

(Sefiana, 2008) 

Menurut Miskhin (2008), informasi asimetris merupakan perbedaan 

informasi yang diperoleh antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam 

kegiatan ekonomi. Pengetahuan tentang informasi asimetris yang melihat 

dampak dari struktur keuangan pada aktivitas ekonomi berfokus pada perbedaan 

dalam informasi yang tersedia untuk berbagai pihak dalam kontrak keuangan. 

Sehingga peminjam memiliki keunggulan informasi dibandingkan pemberi 

pinjaman karena peminjam tahu lebih banyak tentang investasi proyek yang 

ingin mereka lakukan daripada pemberi pinjaman.  

Menurut Herijanto (2013), teori keagenan merupakan analisis 

permasalahan sistem keuangan yang tidak efisien dengan menggunakan 
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informasi asimetris sistem keuangan. Sehingga pasar keuangan tidak dapat 

menyalurkan dana secara efisien  untuk  investasi  yang  akan  meningkatkan  

produktivitas.  Hal  tersebut pemberi  pinjaman  tidak  dapat  membedakan  

antara  peminjam dengan kualitas baik dan buruk. Hasilnya adalah bahwa 

peminjam berkualitas akan  membayar  tingkat  bunga  yang  lebih  tinggi  dari  

yang  seharusnya,  dan sebaliknya. Hal tersebut menyebabkan peminjam akan 

mengalami investasi yang berisiko, karena pemberi pinjaman tidak dapat 

membedakan mana yang memiliki kualitas maka peminjam akan menerapkan 

tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Keadaan tersebut tidak akan 

menyeimbangkan pasar karena tingkat suku bunga akan berisiko menyebabkan 

penurunan yang sangat besar dalam pinjaman dan bahkan kemungkinan akan 

mengalami jatuhnya kredit.  

Penyebab  utama  terjadinya informasi asimetris  yang  kemudian 

menyebabkan krisis adalah memburuknya kualitas neraca di lembaga keuangan 

terutama  lembaga  keuangan  perbankan.  Kualitas  neraca  yang  memburuk  

ini berkaitan dengan liberalisasi  keuangan.  Liberalisasi  keuangan bertujuan 

untuk membebaskan  penyelenggaraan  jasa-jasa  keuangan  dari  peran  negara  

dalam pengaturannya  dan  meningkatkan  peran  pasar.  Sehingga  menurut   

Herijanto (2013) dengan  adanya  liberalisasi  keuangan  tersebut  akan  

menyebabkan lending  boom.  Lending  boom  merupakan  kegiatan  penyaluran  

dana  kepada masyarakat secara berlebihan atau terlalu agresif, sehingga 

mengambil risiko yang berlebihan akan mengakibatkan kerugian yang besar di 

waktu mendatang secara sistemik.  

Teori Keagenan menjelaskan  bahwa  risiko  yang  dialami perbankan 

tersebut dikarenakan ada beberapa alasan penyebabnya secara internal 
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perbankan tidak memiliki tujuan untuk mengelola risiko. Perbankan cenderung 

melakukan ekspansi kredit yang agresif sampai terciptanya landing boom yang 

disebabkan respon perbankan terhadap terbukanya peluang pemberian 

pinjaman. Dwijayanthy & Naomi (2009) 

Teori agensi pendekatan informasi asimetris langsung mengarah pada 

variabel suku bunga dan nilai tukar. Nilai tukar dan  suku  bunga  sama-sama  

memiliki  hubungan  negatif. Karena berdasarkan teori keagenan pendekatan 

informasi asimetris, menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan 

memperburuk neraca perbankan karena adanya risiko kredit yang besar karena 

akan mengakibatkan penurunan pada penyaluran kredit. Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat simpulkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh 

negatif terhadap profitabilitas. Mishkin juga menyatakan bahwa melemahnya  

nilai  tukar  akan  memperburuk  neraca  perbankan  karena  adanya serangan 

dari spekulan yang akan mencoba mengambil keuntungan. Berdasarkan 

pernyataan  Mishkin  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  tukar  memiliki 

pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. 

2.2 Kajian Operasional Variabel 

2.2.1 Bank  

2.2.1.1 Pengertian Bank 

Pengertian tentang Perbankan menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 

dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam 

bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. 

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat 

yang luas yang dikenal dengan istilah funding. Pengertian menghimpun dana 
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ialah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas yang memiliki 

kelebihan dana, yaitu dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya sebagai 

perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan 

serta menyalurkan dalam bentuk kredit (Suarni et al., 2014). Banyak para ahli 

dalam bidang perbankan memberikan definisi mengenai bank yang berbeda-

beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut Hasibuan (2009), Bank 

adalah lembaga keuangan berarti bank adalah  badan  usaha  yang  kekayaannya  

terutama  dalam  bentuk  aset keuangan (financial asset) serta bermotifkan profit 

dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. 

Menurut  Darwani (2011), bank  adalah  perusahaan  yang  kegiatan 

pokoknya adalah memghimpun  uang dari masyarakat dan memberikan  kredit 

kepada masyarakat. Menurut LPPI dikutip oleh  Hasibuan (2009) bank adalah 

badan usaha di  bidang  keuangan  yang  menarik  uang  dari  masyarakat  dan 

menyalurkannya  kembali  ke  masyarakat,  terutama  dengan  cara memberikan  

kredit  dan  jasa-jasa  dalam  lau  lintas  pembayaran  dan peredaran uang. 

Berdasarkan beberapa  definisi  bank  menurut  para  ahli  diatas,  maka  

dapat disimpulkan  bahwa bank adalah salah satu lembaga keuangan  yang  

melayani kepentingan masyarakat dengan menghimpun dana dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. 

2.2.1.2 Tujuan Bank  

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan 

perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbungan ekonomi, dan stabilitas 
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nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut maka 

perbankan di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan 

didasarkan atas asas demokrasi ekonomi. Sedangkan menurut Hasibuan (2009), 

tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan  nasional  dalam  

rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas 

nasional ke arah peningkatan rakyat 

2.2.1.3 Jenis-Jenis Bank   

Perbankan di Indonesia menurut Darmawi (2011) saat ini di bagi 

menjadi beberapa jenis, yang dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :  

1. Dilihat dari segi fungsinya  

Berdasarkan UU Pokok Perbankan No 14 Tahun 1967 jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari :  

a. Bank Umum  

b. Bank Pembangunan  

c. Bank Tabungan  

d. Bank Pasar  

e. Bank Desa  

f. Lumbung Desa  

g. Bank Pegawai  

h. dan bank jenis lainnya.  

Kemudian menurut UU Pokok Perbankan No 7 Tanun 1992 dan 

ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI no 10 tahun 1998 maka jenis 

perbankan terdiri dari dua jenis bank yaitu :  

a. Bank Umum  

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  
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Dikeluarkannya UU No 7 Tahun 1992 tersebut mengakibatkan 

perubahan fungsi Bank Pembangunan dan Bank Tabungan menjadi Bank 

Umum. Kemudian Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank 

Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakrat. Sifat jasa yang diberikan bank 

umum adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan 

yang ada. Begitu pula dengan wilaya operasinya dapat dilakukan diseluruh 

wilayah. Sedangkan pengertian BPR menurut UU No 10 Tahun 1998 adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

 Disamping kedua jenis bank diatas dalam praktika masih terdapat 

satu lagi jenis Bank yang berada di Indonesia yaitu Bank sentral. Jenis bank 

ini tidak seperti halnya bank umum atau BPR. Disetiap negara jenis ini 

selalu ada, dan di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank 

Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral ini diatur oleh UU No 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam 

UU No 23 Tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan 

memelihara kestabialan rupiah. Mata uang rupiah perlu dijaga dan 

dipelihara mengingat dampak yang ditimbulkan apabila suatu mata uang 

tidak stabil sangatlah luas seperti salah satunya adalah terjadinya inflasi 

yang sangat memberatkan masyarakat luas. Oleh karena itu tugas bank 

Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sangatlah 

penting. 

2. Dilihat dari segi kepemilikannya Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya 

adalah sebagai berikut :  
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a. Bank Milik Pemerintah  

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh 

pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain: Bank 

Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Inddonesia (BRI), Bank 

Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri Sedangkan bank milik 

pemerintah daerah (BPD) terdapat didaerah tingkat I dan tingkat II 

masing-masing provinsi yaitu : BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera 

Selatan, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan BPD lainnya  

b. Bank Milik Swasta Nasional  

Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank seluruh atau 

sebagian besarnya dimiliki oleh Swasta Nasional serta Akte 

pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 

keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh Bank milik swasta 

nasional antara lain : Bank Bumi Putera, Bank Bukopin Bank Central 

Asia, Bank Muamalat dan Bank swasta lainnya  

3. Dilihat dari segi cara menentukan harga  

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai 

cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh, jenis bank tersebut terbagi 

dalam 2 kelompok yaitu : 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensioanal  

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank 

yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari 

keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank 

prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu : 1. Menentukan 
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bunga sebagai harga jual untuk produk simpanan dan harga beli untuk 

produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku 

bunga tertentu. 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan 

konvensional menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau 

presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, 

iuran dan biaya-biaya lainnya. 

b. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah  

Bank berdasarkaan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian 

berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam 

hal untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan 

perbankan lainnya. Penentuan harga bagi bank yang berprinsip syariah 

adalah dengan cara : 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah) 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah) 3. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah) 4. Atau dengan adanya pilihan pemindahan 

adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh 

pihak lain (ijarah waiqtina) 5. Prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah)  

2.2.2 Bank Perkreditan  Rakyat 

2.2.2.1  Sejarah Bank Perkreditan Rakyat 

Abad ke-19 terjadilah proses kemunduran kesejahteraan rakyat 

Indonesia, terutama yang ada di daerah pedesaan di pulau Jawa dan 

Madura. Dengan semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat, maka 

kebutuhan kredit semakin meningkat. Kredit tersebut dibutuhkan untuk 

membantu mengembangkangolongan usaha kecil.  Pada waktu itu,untuk 
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dapat memperoleh kredit, hanyalah dari para rentenir.  Karena keadaan 

yang demikian maka pada akhir abad ke-19 timbul aliran-aliran dalam 

masyarakat di negeri Belanda maupun di Indonesia yang menghendaki 

diadakannya lembaga perkreditan untuk penduduk Indonesia, dengan 

bunga yang ringan guna peningkatan atau pencegahan kemerosotan lebih 

lanjut dari pada kesejahteraan para petani; serta meningkatkan daya tahan 

mereka terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi. (Yasmilen, 2008) 

Gagasan untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR) di 

Indonesia timbul pada akhir abad ke-19 atas prakarsa perorangan yang 

kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda.  Beberapa orang Belanda 

yang mendorong pendirian LPR antara lain adalah F. Fokkens (1894), De 

Wolff van Westerrode (1897), Cremer (1900), Mr. C. Th. Van Deventer 

(1904) dan orang-orang Belanda lainnya (Yasmilen, 2008). Tetapi secara 

kebetulan yang mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang pertama adalah 

orang Indonesia yaitu R. Bei Aria Wirjaatmadja, patih di Purwokerto, yang 

dalam tahun 1895 mendirikan “Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs 

Ambtenaren” (Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai Pemerintahan Bangsa 

Indonesia) yang memberikan pinjamannya kepada para pegawai negeri 

bangsa Indonesia dan juga kepada para tukang dan petani, dengan tujuan 

untuk membebaskan mereka dari jeratan rentenir dan pengijon (Irmayanto, 

2004).  

Tahun 1897, W.P.D De Wolff van Westerrode diangkat menjadi 

Asisten Residen di Purwokerto, ia mengadakan perbaikan  dan reorganisasi 

terhadap Bank Bantuan dan Tabungan dan menjadikan bank itu Bank 

Tabungan, Bantuan dan Kredit Pertanian.  Pendirian bank di Purwokerto 
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itu diikuti pula oleh bank-bank yang serupa di berbagai daerah, yang 

kemudian disebut Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat. Bank-bank 

tersebut meupakan lembaga-lembaga kedermawanan (philantropische 

instellingen). De Wolff van Westerrode bermaksud agar perkreditan kepada 

para petani di Indonesia dilaksanakan menurut azas-azas Koperasi, 

sebagaimana halnya dengan kredit pertanian menurut Sistem Raiffeisen. 

Tetapi pembentukan koperasi kredit tentunya tidak dapat dilakukan secara 

besar-besaran di dalam waktu yang singkat. Sedangkan pemerintah 

Belanda menginginkan agar bantuan kredit kepada orang-orang Indonesia 

pada umumnya dan kredit kepada para petani khususnya diperluas dalam 

waktu secepat-cepatnya. Maka pendirian Bank- Bank Rakyat tersebut 

ditingkatkan oleh para pegawai pemerintahan.  Pada tahun 1934 Bank-

Bank Rakyat digabung dalam “Algemeene Volkscredietbank” (AVB), 

dengan demikian berakhirlah peranan Bank-Bank Rakyat sebagai lembaga 

kedermawanan, tetapi tujuan dari  Algemeene Volkscredietbank tetap 

diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Wijaya, 1991).  

Setelah kemerdekaan Indonesia, Algemeene Volkscredietbank yang 

menjadi Bank Rakyat Indonesia dijadikan Bank Umum kemudian juga 

Bank Devisa untuk melayani golongan menengah bangsa Indonesia 

(Wijaya, 1991).  Tapi, bank tersebut masih tetap memberikan kredit usaha 

kecil pada umumnya dan kredit pedesaan pada khususnya.   

Sejak deregulasi perbankan tahun 1988, pemerintah mengeluarkan 

Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988). Paket ini menjadi 

momentum awal pendirian Bank Perkreditan Rakyat baru. Kebijakan ini 

memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank 
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Perkreditan Rakyat” atau BPR. Dalam perkembangannya keberadaan 

Bank Perkreditan Rakyat makin meluas dan penting dalam kehidupan 

ekonomi pedesaan. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor  7 Tahun 

1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini, BPR diberikan 

landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank. Terbit PP 

No.71/1992 yang menyebutkan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang 

telah memperoleh izi usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga 

keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank 

Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-

lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status 

sebagai Bank Perkreditan Rakyat setelah memenuhi persyaratan dan tata 

cara yang ditetapkan untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat dalam 

tempo sampai 31 Oktober 1997. Setelah itu diterbitkan Undang-Undang 

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 dimana menetapkan defenisi dan ketentuan 

baru tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Lubis, 2010). 

2.2.2.2 Definisi Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam dua Undang- Undang 

Perbankan yaitu Undang- Undang Perbankan RI Nomor 7 Tahun 1992 dan 

Undang - Undang Perbankan RI Nomor Tahun 1998.  Dimana pada 

Undang – Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dinyatakan bahwa 

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima 

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Irmayanto, 2004).  Hal ini 

lah yang membedakan BPR dengan bank umum dan dalam Undang – 
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Undang tersebut dengan jelas telah memberikan batasan aktivitas dan 

ruang gerak BPR.  Kemudian Undang – Undang Perbankan Nomor 7 

Tahun 1992 mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Perbankan 

RI Nomor 10 Tahun 1998. Dimana dengan adanya Undang – Undang 

Perbankan yang baru ini, eksistensi diharapkan lebih baik sesuai kondisi 

dan perkembangannya (Lubis, 2010).  

Bank Perkreditan Rakyat didefenisikan oleh Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

(Budisantoso, 2006).  Dengan ketentuan ini memungkinkan Bank 

Perkreditan Rakyat untuk memilih asas kegiatan usahanya apakah secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah Islam.   

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya 

secara konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat dan tidak  

melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.  Dan sebaliknya, Bank 

Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip 

syariah dikenal dengan BPRS dan tidak melakukan kegiatan berdasarkan 

kegiatan berdasarkan prinsip konvensional (Lubis, 2010). Sebelum 

adanya BPR yang baru diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 

1992, terlebih dahulu sudah ada lembaga-lembaga keuangan di pedesaan 

yang mempunyai kegiatan seperti Bank Perkreditan Rakyat.  Lembaga – 

lembaga tersebut antara lain Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, 

Bank Pegawai, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK). Lembaga 

Perkreditan Rakyat (LPD), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), 
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Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Bank Karya 

Produksi Desa (BKPD) dan sebagainya (Irmayanto dkk, 2004).  

Kemudian lembaga-lembaga keuangan tersebut diberikan status sebaga 

Bank Perkreditan Rakyat yang tata caranya ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah (Budisantoso, 2006). 

2.2.2.3 Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

       Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan 

Rakyat adalah ( (Budisantoso, 2006) :  

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka dan tabungan dan atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan simpanan tersebut.  

b. Memberikan kredit kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.  

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

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada ban-

bank lain.  

d. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

Selain kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas, 

kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut :  

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

pembayaran.  

b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.  

c. Melakukan penyertaan modal.  

d. Melakukan usaha perasuransian.  
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e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di 

atas. 

2.2.3 Return on Asset (ROA) 

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. 

Menurut Bank Indonesia, pengertian Return on Asset (ROA) adalah laba 

sebelum pajak dibagi dengan rata- rata total aset. Menurut Gitman (2009), 

terdapat berbagai cara mengukur profitabilitas. Berbagai pengukuran ini 

memungkinkan analisis untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan dilihat 

baik dari sisi penjualan, asset ataupun investasi pemilik. Tanpa profit, 

perusahaan tidak dapat menarik sumber modal eksternal untuk 

menginvestasikan dananya pada perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama satu tahun dan dikalkulasi dengan 

return on equity. 

Rasio profitabilitas menurut Gitman (2009), adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian dari penjualan investasi serta kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan. 

Rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah 

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Return On Investment 

(ROI).  

Analisis Return on Asset (ROA) dalam analisa keuangan memiliki arti 

yang sangat penting sebagai salah satu alat analisis guna mengukur seberapa 

efisien manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh laba. Return 

on Asset (ROA) dihitung dengan pembagian dari penghasilan setelah potongan 

pajak dibagi aktiva. Return on Asset (ROA) memberitahukan kepada investor 
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tentang seberapa besar laba yang dihasilkan dari modal yang ditanamkan. Hasil 

dari penghitungan Return on Asset (ROA) digunakan untuk menghitung 

seberapa efektif perusahaan mengkonversi uang yang di investasikan ke dalam 

laba bersih (Investopedia). Perusahaan yang semakin besar keuntungannya akan 

membayar porsi pendapatan yang semakin besar sebagai dividen . 

Kelebihan dan kelemahan Return on Assets (ROA) diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Kelebihan Return on Assets (ROA)  

1. Return on Asset (ROA) mudah dihitung dan dipahami. 

2.  Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap 

setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.  

3. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang 

maksimal.  

4. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan assets 

yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.  

5. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.  

6. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan 

manajemen.  

b. Kelemahan Return on Asset  (ROA) 

Selain beberapa kelebihan Return on Asset (ROA) di atas, Return 

on Asset (ROA) juga mempunyai kelemahan di antaranya :  

1. Kurang mendorong manajemen untuk menambah assets apabila nilai 

ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.  

2. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada 

tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan 
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jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam 

jangka panjangnya. 

2.2.4 Jumlah Uang Beredar 

Penawaran uang sering juga disebut Jumlah Uang Beredar (JUB). 

Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar baik yang ada di tangan 

masyarakat maupun di lembaga keuangan. Definisi dari pengertian uang beredar 

terdiri atas beberapa bagian, diantaranya:  

c. Uang Inti (Base Money)  

Uang inti adalah uang yang dicetak oleh otoritas moneter atau Bank 

Sentral. Uang  ini  terdiri  dari  uang  kartal  (C)  ditambah  reserve (R).  Dapat  

dituliskan menjadi sebuah persamaan sebagai berikut.  

Mo = C + R …………………………………………………………... …..(1) 

    Dimana:  

    Mo  : Base Money  

    C    : Uang Kartal  

    R    : Reserve  

d. Jumlah Uang Beredar (JUB) dalam Arti Sempit (M1) atau Narrow Money 

Jumlah uang beredar dalam arti sempit adalah kewajiban sistem moneter 

kepada swasta domestik, terdiri atas uang kartal dan uang giral. Secara 

umum, uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh 

otoritas moneter  berdasarkan Undang-Undang,  sedangkan  uang  giral  

adalah  simpanan atau saldo rekening pada bank-bank pencipta uang giral 

yang setiap saat dapat ditarik oleh pemiliknya tanpa dikenakan denda. Uang 

giral terdiri atas rekening koran dalam bentuk  rupiah milik penduduk  

Indonesia, pengiriman uang serta deposito berjangka dan tabungan yang 
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telah jatuh tempo. Jumlah  uang  beredar  (JUB)  dalam  arti  sempit  (narrow  

money)  dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut.  

M1 = M0  + DD …………………….……………………………………(2)  

Dimana:  

    M1  : Narrow Money  

    M0  : Base Money  

    DD  : Demand Deposit  

e. Jumlah Uang Beredar dalam Arti Luas (M2) atau Broad Money  

      Diartikan dengan likuiditas perekonomian adalah kewajiban 

sistem moneter terhadap  sektor  swasta  domestik  yang  terdiri  atas  uang  

giral  (M1)  ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi merupakan aktiva 

milik sektor swasta domestik yang dapat memenuhi sebagai fungsi uang. Ini 

berarti uang kuasi merupakan uang yang likuid. Uang kuasi sebenarnya 

berfungsi sebagai aset atau kekayaan moneter masyarakat  yang  disimpan  

dalam  bentuk  tabungan  finansial  yang  besarnya ditentukan  oleh  tingkat  

pengembaliannya  (suku  bunga  deposito)  dan  tingkat pendapatan 

masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti luas atau broad money dapat 

dituliskan dalam persamaan sebagai berikut.  

M2 = M1 + QM…………………..…………………………………….(3)  

 Dimana:  

   M2 : Broad Money  

   QM : Quasy Money  

   M1 : Narrow Money  

4. Jumlah Uang Beredar Arti Paling Luas (M3)  
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     Jumlah uang beredar dalam arti paling luas yang terdiri dari M2 

ditambah deposit berjangka (time deposit) pada lembaga-lembaga 

keuangan bukan bank (multifinance, asuransi, pegadaian, dll). Jumlah 

uang beredar dalam arti paling luas dapat dituliskan dalam persamaan 

sebagai berikut.  

M3 = M2 + TDLKBB…………………………………………….…….(4)  

 Dimana :  

 M3  : Jumlah Uang Beredar Dalam Arti Paling Luas  

 M2   : Broad Money  

 TDLKBB  : Time Deposit Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank  

      Jumlah uang beredar merupakan salah satu variabel sektor 

moneter yang dianggap penting. Dalam suatu penelitian, Jumlah Uang 

Beredar (JUB) dinyatakan sebagai indikator yang memberikan sinyal 

positif terhadap adanya pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, 

apabila Jumlah Uang Beredar meningkat, maka akan berpengaruh 

terhadap peningkatan suku bunga, yang mengakibatkan terjadi penurunan 

kredit pada bank. 

2.2.5 Cadangan Modal Umum 

Cadangan Modal Umum adalah bagian dari modal inti, yaitu salah satu 

komponen modal yang menjadi ukuran kecukupan modal dalam bank, dan 

merupakan salah satu alat untuk menciptakan profitabilitas bank yang disisihkan 

untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari. Cadangan modal umum 

merupakan bagian dari aktiva bank berupa alat likuid, seperti kas, piutang, dan 

aktiva lain yang segera dapat dicairkan, seperti giro, deposito, dan simpanan 

lainnya untuk menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah (bank 
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reserves). Cadangan modal umum dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau 

laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan Rapat Umum 

pemegang Saham  (RUPS) atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-

masing (Bank Indonesia, 2019) 

Cadangan modal umum merupakan sumber dana bank, yaitu usaha bank 

dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasiaonal. Dalam 

menghimpun berbagai dana bank memiliki berbagai jenis – jenis sumber dana 

karena berasal dari berbagai macam maka dana yang dimiliki oleh bank sentral 

menurut kasmir (2008), cadangan modal umum bank dalam menghimpun dana 

dalam hal ini sering disebut dana pihak kesatu, yaitu dana yang berasal dari 

modal sendiri atau modal yang terdiri atas setoran modal dari para pemegang - 

pemegang saham, cadangan-cadangan bank dan laba bank yang belum dibagi 

atau yang tertahan. Dana dari modal sendiri (dana pihak I), yaitu dana dari modal 

bank itu sendiri. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan jumlah dana sendiri, dan selain untuk memenuhi kewajiban 

menyediakan modal minimum/ Capital Adequancy Ratio (CAR) juga untuk 

memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing dalam dunia perbankan. 

2.2.6 Non Performing Loan (NPL) 

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin credo yang berarti “saya 

percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang artinya 

“kepercayaan”, dan bahasa latin do yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang 

diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit 

merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu, 

pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk 

mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan 
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masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin 

bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai 

dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah 

pihak.  

Non Performing Loan (NPL) atau pembiayaan bermasalah adalah suatu 

kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending 

yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi 

keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan 

potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih 

merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk 

asset tersebut akan memengaruhi kesehatan. 

Non Performing Loan (NPL) disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut : 

1) Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis 

kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya 

atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat 

kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam 

analisisnya dilakukan secara subjektif. 

Apabila dilihat dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan 

akibat 2 hal yaitu : 

1. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak 

membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang diberikan 

macet. Dapat diakatan adanya unsur kemauan untuk membayar.  

2. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi 

tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti 
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kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk 

membayar kredit tidak ada.  

Bank perlu melakukan penyelamatan terhadap Non Performing Loan 

(NPL), sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dapat 

dilakukan adalah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau 

angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi 

kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami 

kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami 

kerugian. 

2.2.7 Suku Bunga Kredit Modal Kerja dan Konsumtif 

Modal merupakan perpindahan dana dari masyarakat, unit bisnis dan 

pemerintah ke bank atau lembaga keuangan lainnya, hal tersebut berarti bank 

menjadi kreditur dalam titik perputaran dana. Dana yang telah di terima dari 

masyarakat akan di gunakan untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat 

yang kekurangan dana. Dalam hal ini masyarakat yang kekurangan dana 

mempunyai alternatif untuk meminjam dana dari bank. Begitupun sebelumnya 

masyarakat yang kelebihan dana akan menyimpan dana ke bank atau lembaga 

17 keuangan lainnya. Masyarakat yang meminjam dana di bebankan bunga 

sebagai harga dana yang di pinjam. Jadi, tingkat bunga adalah harga dari 

pinjaman.  

Kasmir (2006), menyatakan bahwa, tingkat bunga adalah harga yang 

harus di bayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus 

di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman), 

tingkat suku bunga di nyatakan sebagai persentase uang pokok perunit waktu. 

Bunga merupakan suatu ukuran harga sumberdaya yang di gunakan oleh debitur 
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yang di bayarkan kepada kreditur. Berdasarkan defenisi oleh penulis di atas 

dapat di simpulkan bahwa tingkat suku bunga adalah balas jasa yang harus di 

bayar dari pemakaian uang untuk jangka waktu tertentu. 

Suku Bunga Kredit modal kerja merupakan harga yang harus di bayar 

oleh nasabah kepada bank, yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman yang 

nantinya dana dari kredit bank tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

modal kerja suatu perusahaan seperti perluasan usaha, pembelian bahan baku, 

ataupun untuk kegiatan operasional lainnya. Sedangkan suku bunga kredit 

konsumtif adalah harga yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank, yaitu 

nasabah yang memperoleh pinjaman, yang mana pinjaman tersebut digunakan 

untuk keperluan pribadi, seperti pembelian barang dan jasa, dan tidak digunakan 

untuk keperluan usaha. 

Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  (2018)  risiko  pasar  yang  terkait 

dengan suku bunga akan berakibat pada potensi penurunan keuntungan bank 

pada portofolio  banking  book  dan  trading  book  seiring  dengan  kenaikan  

tingkat pengembalian  investasi  yang  meningkat.  Portofolio banking book 

tersebut merupakan bagian dari aset perbankan yang memiliki risiko pasar  

terutama  suku  bunga.  Sehingga  dalam  jangka  panjang  dapat  berpotensi 

menurunkan laba yang diperoleh bank seiring dengan perubahan suku bunga. 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah sebagai berikut :  
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Tabel 2.1. Kajian Penelitian Terdahulu (Jurnal Nasional) 

Nama Penulis Judul Penelitian Nama Jurnal Variabel, Metode 

Analisis Dan Hasil 

 Arif Budiman 

& Adil Ridlo 

Fadil     

Pengaruh Rasio 

Kredit Macet 

dan Likuiditas  

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan   

Bank Perkreditan 

Rakyat 

Jurnal Ekonomi 

Manajemen, 

2017 

Y :  ROE 

X1 : NPL 

X2 : LDR 

 

Metode penelitian 

yang digunakan adalah 

Analisis Regresi 

Berganda. Hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

NPL tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan BPR 

dan LDR berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

keuangan BPR. 

Ni Kadek Alit 

Pradina Putri, 

dkk 

Pengaruh NPL, 

CAR dan BOPO 

Terhadap 

Profitabilitas 

pada BPR di 

Kota Denpasar 

E-Jurnal 

Manajemen 

Unud, 2018 

Y : ROA 

X1 : NPL 

X2 : CAR 

X3 : BOPO 

 

Metode Analisis yang 

digunakan adalah 

Analisis regresi  

berganda. Hasil 

penelitian menunjukan 

NPL memiliki 

pengaruh negatif 

signifikan terhadap   

ROA, CAR memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

ROA,  dan BOPO 

memiliki  pengaruh 

negatif signifikan  

terhadap ROA. 

Syamsul 

Maryadi dan 

Agus Tri 

Basuki 

Determinan 

Kinerja 

Keuangan Bank 

Perkreditan  

Rakyat 

Konvensional 

Jurnal Ekonomi 

dan Studi 

Pembangunan, 

2014 

Y : ROA 

X1 : LDR 

X2 : NPF 

X3 : BOPO 

X4 : CAR 

 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

model regresi data 

panel dengan model 
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two-ways fixed-effect 

(efek tetap dua arah). 

Hasil studi 

menunjukkan bahwa 

LDR berpengaruh 

tidak signifikan ROA. 

NPL BOPO 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap ROA. 

sementara CAR 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap ROA. 

Afriyeni Profitabilitas 

Bank Perkreditan 

Rakyat   

di Kota Padang 

di Tinjau Dari 

Rasio Likuiditas 

Jurnal Benefita, 

2017 

Y : ROA 

X1 : LDR 

X2 : LAR 

 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

regresi linier berganda. 

Hasil  

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

likuiditas yang diukur 

dengan rasio LDR dan 

LAR tidak terdapat 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ROA. 

Afriyeni & 

Fernos 

Analisis Faktor-

Faktor Penentu 

Kinerja  

Profitabilitas  

Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) 

Konvensional   

di Sumatera 

Barat 

Jurnal Benefita, 

2017 

Y : ROA 

X1 : CAR, 

X2 : LDR 

X3 : BOPO, 

X4 : NPL 

 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

regresi linear 

berganda. Berdasarkan 

hasil penelitian CAR, 

LDR, BOPO dan NPL 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA) 

Panjawa et al., 

2017 

Analisis 

determinan 

kinerja Bank 

Pembiayaan 

Rakyat Syariah  

Jurnal Ekonomi 

& Keuangan 

Islam, 2017 

Y : ROA 

X1 : CAR 

X2 : BOPO 

X3 : Kurs 

X4 : Inflasi 
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di Indonesia 

(pendekatan 

Direct Error 

Correction 

Model) 

 

Penelitian  ini  

menggunakan  Error  

Corretion  Model  

(ECM)  sebagai  alat 

analisisnya, Hasil 

dalam penelitian ini 

menunjukkan dalam 

jangka pendek, faktor 

internal yang 

diwakilkan  

CAR  dan  BOPO,  

serta  faktor  eksternal  

diwakilkan  Kurs dan  

Inflasi  tidak  

berpengaruh  

Terhadap ROA. Dalam 

jangka panjang CAR,  

BOPO dan Kurs 

berpengaruh 

signifikan, sedangkan 

inflasi tidak 

berpengaruh 

signifikan ROA. 

(Kurniawan et 

al., 2017) 

Determinants 

Factors of 

Interest Rates on 

Three-Month 

Deposits  

of Bank Persero 

Jurnal Ekonomi 

dan Kebijakan 

(JEJAK), 2017 

Y : Suku Bunga 

X1 : CAR 

X2 : BOPO 

X3 : Inflasi 

X4 : Kurs 

X5 : JUB 

 

Hasil yang didapat 

adalah CAR memiliki 

pengaruh signifikan 

pada jangka panjang 

dan tidak berpengaruh 

pada jangka pendek, 

BOPO memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap jangka 

panjang dan jangka 

pendek, inflasi 

memiliki pengaruh 

signifikan pada jangka 

panjang dan tidak 

berpengaruh pada 

jangka pendek, nilai 

tukar memiliki 

pengaruh terhadap 
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jangka pendek dan 

panjang 

Dalam jangka panjang, 

jumlah uang beredar 

tidak memiliki 

pengaruh pada jangka 

pendek dan jangka 

panjang terhadap suku 

bunga. 

 

 

Tabel 3.2. Kajian Penelitian Terdahulu (Jurnal Internasional) 

Nama Penulis Judul Penelitian Nama Jurnal Variabel, Metode 

Analisis Dan Hasil 

Mendoza & 

Rivera 

The Effect of Credit 

Risk and Capital 

Adequacy on the  

Profitability of 

Rural Banks in the 

Philippines 

Scientific 

Annals of 

Economics 

and 

Business, 

2017 

Y : ROA 

X1:NPL 

X2 : CAR  

 

Metode Analisis yang 

digunakan adalah 

Arellano-Bond 

estimator. Hasil 

analisis menunjukkan 

jika NPL mempunyai 

pengaruh yang negatif 

dan signifikan terhadap 

ROA, sedangkan CAR 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ROA. 

Adusei Bank Profitability : 

Insight From the 

Rural Banking 

Industry in Ghana 

Cogent, 

Economics 

and Finance, 

2015 

Y : ROA 

X1 : Ukuran Bank 

X2 : NPL 

X3 : LDR 

X4 : Stabilitas Bank 

 

Metode Analisis 

menggunakan Regresi 

Linier Berganda 

dengan Pendekatan 

Data Panel, hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel X1, X2, X3 

dan X4 memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

variabel Y. 
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Fiifi et al.  The Rural Bank 

Profitability 

Nexus: Evidence 

From Ghana   

International 

Journal of 

Application 

or Innovation 

in 

Engineering 

& 

Management, 

2013 

Y : ROA 

X1 : Ukuran Aset 

X2 : Pendapatan Non 

Bunga 

X3 : PDB 

X4 : JUB 

X5 : NPL 

X6 : BOPO  

X7 : Inflasi 

 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

Regresi Linier 

Berganda dengan 

Pendekatan Data Panel. 

Hasil penelitian 

menunjukkan variabel 

X1, X2, X3 dan X4 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA, 

sedangkan X5, X6 dan 

X7 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. 

Chou & 

Buchdadi 

Bank Performance 

and Its Underlying 

Factors:    

A Study of Rural 

Banks in Indonesia 

Accounting 

and Finance 

Research, 

2016 

Y1 : ROA 

Y2 : NIM 

X1 : BOPO 

X2 : CAR 

X3:NPL 

X4 : LDR 

 

Metode yang 

digunakan adalah 

regresi data panel. 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa BOPO dan NPL 

mempunyai peran 

penting dalam 

menjelaskan kinerja 

BPR di Indonesia.  

Boadi et al.  Role of Bank 

Specific, 

Macroeconomics 

and Risk 

Determinants of 

Banks Profitability 

: Empirical 

Evidence from 

Ghana’s Rural 

Banking Industry 

International 

Journal of 

Economics 

and 

Financial, 

2016 

Y : ROA 

X1 : CAR 

X2 : Kualitas Aset 

X3 : LDR 

X4 : Investasi 

X5 : GDP 

X6 : Inflasi 

X7 : NPL 

X7 : Risiko Ketahanan 

Bank  
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X8 : Efisiensi 

Management 

X9 : Ukuran Bank 

 

Metode yang 

digunakan adalah 

regresi data panel. 

Hasil penelitian 

menunjukkan jika 

variabel X1, X2, X3, 

X4, X5, X6 dan X7 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap ROA, 

sedangkan variabel X8 

dan X9, tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ROA. 

Mohammad 

Sofyan 

Analysis Financial 

Performance of 

Rural Banks in 

Indonesia 

International 

Journal of 

Economics, 

Business and 

Accounting 

Research 

(IJEBAR), 

2019 

Y : ROA 

X1 : CAR 

X2 : LDR 

X3 : OCOI 

X4 : NPL 

 

Metode yang 

digunakan yaitu 

Analisis Regresi Linier 

Berganda. Hasil dari 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

CAR, LDR, dan OER 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. 

Sedangkan NPL tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA 

Ilyas et al.  Determinant of 

financial 

performance of 

rural banks in 

Indonesia 

International 

Journal of 

Multidiscipli

nary 

Research and 

Development

,2018 

Y : ROA 

X1 : LDR 

X2 : NPL 

X3 : CAR 

X4 : BOPO  

 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

regresi linier berganda. 

Hasil penelitian 

menunjukkan X1 tidak 

berpengaruh signifikan 
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terhadap Y, X2 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

Y, X3 berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Y, X4 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

Y. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas bank adalah Return on 

Asset (ROA). Semakin tinggi tingkat Return On Asset  (ROA), berarti semakin baik 

kinerja bank, namun yang terjadi pada data Return On Asset (ROA) Bank Perkreditan 

Rakyat di Indonesia adalah terjadi penurunan dari tahun ke tahun, yang berarti 

profitabilitas dan tingkat kesehatan bank mengalami penurunan. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat dalam 

jangka panjang dan jangka pendek. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : Jumlah 

Uang Beredar (JUB), yang berdasarkan teori preferensi likuiditas mempunyai pengaruh 

yang negatif terhadap ROA. Cadangan modal umum, yang berdasarkan Entity Theory, 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap ROA. Non Performing Loan (NPL), yang 

berdasarkan teori antisipasi pendapatan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap 

ROA. Suku bunga kredit modal dan suku bunga kredit konsumtif, yang berdasarkan 

teori keagenan pendekatan asimetris mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ROA. 

Berdasarkan uraian permasalahan, tujuan penelitian dan teori yang relevan antar 

variabel, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 

2.5 Hipotesis Penelitian  

Menurut Hasan (2002) hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang 

masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih 

sementara.  Hipotesis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif dan 

hipotesis nol. Hipotesis Alternatif (Ha atau H1) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk 

menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya 

(relevan) dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data 

yang nyata dilapangan. Hipotesis alternatif (Ha atau H1) dirumuskan dengan kalimat 

Turunnya ROA Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Profitabilitas dan kesehatan BPR menurun 

Teori Preferensi 

Likuiditas 

Entity Theory 

Teori Keagenan  

1. Jumlah Uang 

Beredar 

3. Kredit Macet 

4. Suku Bunga Kredit 

Modal Kerja  

5. Suku Bunga Kredit 

Konsumtif 

ROA BPR 

Pengaruh Jangka Panjang dan Pendek 

Teori Antisipasi 

Pendapatan 

2. Cadangan Modal 

Umum 
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positif. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh, atau 

perbedaan antara parameter dengan statistik. Hipotesis Nol (Ho) dirumuskan dengan 

kalimat negatif.  

Penyusunan hipotesis  berikut  berdasarkan  teori preferensi likuiditas, Teori 

Struktur Modal dan Teori Antisipasi Pendapatan, teori  agensi  dengan  pendekatan 

informasi asimetris, yang telah disampaikan pada awal tinjauan pustaka dan penelitian 

terdahulu. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :  

1. Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat 

secara jangka panjang dan pendek.  

H0 : Diduga Jumlah Uang Beredar (JUB) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat 

H1 : Diduga Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh secara signifikan terhadap 

ROA Bank Perkreditan Rakyat 

2. Pengaruh cadangan modal umum terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat secara 

jangka panjang dan pendek. 

H0 : Diduga cadangan modal umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

ROA Bank Perkreditan Rakyat  

H1 : Diduga cadangan modal umum berpengaruh secara signifikan terhadap 

ROA Bank Perkreditan Rakyat 

3. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap  ROA Bank Perkreditan Rakyat 

secara jangka panjang dan pendek.  

H0 : Diduga Non Performing Loan (NPL) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat 

H1 : Diduga Non Performing Loan (NPL) berpengaruh secara signifikan terhadap 

ROA Bank Perkreditan Rakyat 
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4. Pengaruh tingkat suku bunga kredit modal kerja terhadap ROA Bank Perkreditan 

Rakyat secara jangka panjang dan jangka pendek. 

H0 : Diduga suku bunga kredit modal kerja tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat 

H1 : Diduga suku bunga kredit modal kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat 

5. Pengaruh tingkat suku bunga kredit Konsumtif terhadap ROA Bank Perkreditan 

Rakyat secara jangka panjang dan jangka pendek. 

H0 : Diduga suku bunga kredit konsumtif tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat 

H1  : Diduga suku bunga kredit konsumtif berpengaruh secara signifikan 

terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

didasarkan pada asumsi, kemudian menentukan variabel, dan selanjutnya dianalisa 

dengan menggunakan metode penelitian yang valid. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) Bank 

Perkreditan Rakyat di Indonesia periode 2014-2019.  

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan 

menggunakan data time series yaitu data runtun waktu yang disusun secara bulanan 

dari Januari 2014 sampai dengan Oktober 2019.data diperoleh dari Laporan Otoritas 

Jasa Keuangan tentang Statistik Perbankan Indonesia, yang didalamnya memuat 

laporan kesehatan bank, penghimpunan serta penyaluran kredit Bank Umum 

Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat, dari rentang waktu 2014-2019. 

3.3 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu variabel 

dependent, dan variabel independent. Variabel dependent adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel independent adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel lain. Adapun variabel dependent dalam penelitian ini adalah 

Return on Asset (ROA), dan variabel independent dalam penelitian ini ada 5, yaitu : 

Jumlah uang beredar, modal inti, kredit macet, suku bunga kredit konsumtif, suku 

bunga kredit modal kerja.
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3.3.1 Definisi Operasional Variabel 

Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel 

dependent dan variabel independent, yaitu :  

a. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat. Return on Asset (ROA) merupakan salah satu 

rasio profitabilitas, satuan data ROA dalam bentuk persen. 

b. Variabel independent, terdapat 5 variabel independent dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. Jumlah Uang Beredar (JUB) adalah jumlah uang yang beredar baik yang 

ada di tangan masyarakat maupun di lembaga keuangan. Satuan variabel 

jumlah uang beredar adalah miliar rupiah. 

2. Cadangan modal umum, merupakan bagian dari aktiva bank berupa alat 

likuiditas, seperti kas, piutang, dan aktiva lain yang segera dapat 

dicairkan, seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya untuk 

menghadapi kemungkinan penarikan rekening nasabah (bank reserves), 

satuan cadangan modal umum Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk 

miliar rupiah. 

3. Non Performing Loan (NPL), adalah suatu kondisi pembiayaan yang 

ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending) yang disepakati 

dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi 

keterlambatan, satuan data  Non Performing Loan (NPL) Bank 

Perkreditan Rakyat dalam bentuk persen. 

4. Suku bunga kredit modal kerja, adalah harga yang harus di bayar oleh 

nasabah kepada bank, yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman yang 

nantinya dana dari kredit bank tersebut digunakan untuk memenuhi 
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kebutuhan modal kerja suatu perusahaan, satuan data suku bunga kredit 

modal kerja Bank Perkreditan Rakyat adalah dalam bentuk persen. 

5. Suku bunga kredit konsumtif, adalah harga yang harus di bayar oleh 

nasabah kepada bank, yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman, yang 

mana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, satuan data 

suku bunga kredit konsumtif  Bank Perkreditan Rakyat adalah dalam 

bentuk persen. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data, oleh karena 

itu, teknik yang digunakan  dalam pengumpulan data adalah dengan cara mereview 

beberapa literatur yang relevan, dan melihat Statistik Perbankan di Indonesia, yang 

berisi laporan kesehatan, penghimpunan dan penyaluran dana Bank Umum 

Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2014-2019. 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan alat analisis 

yang digunakan adalah ECM (Error Correction Model), yang tujuannya adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Adapun langkah-langkah 

pengolahan dan analisis data menggunakan ECM (Error Correction Model) adalah 

sebagai berikut : 

3.5.1 Uji Stationer 

Tujuan Uji Stationer adalah untuk mengetahui apakah data stationer atau 

tidak. Dan penelitian ini, uji stationeritas data menggunakan Augmented Dickey-

Fuller (ADF) Test. Syarat data dikatakan stationer adalah semua variabel harus 
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stasioner pada tingkat integrate 1 (satu) dan tidak boleh stasioner pada tingkat 

integrate 0 (nol), apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka variabel tersebut 

tidak bisa digunakan.  

3.5.2 Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi bertujuan untuk melihat apakah residual stationer atau 

tidak. Dan Uji Kointegrasi dalam penelitian iini menggunakaan Engle Granger 

Cointegration Test. Langkah dalam uji kointegrasi yang pertama adalah 

melakukan regresi pada variable dengan menggunakan metode Ordinary Least 

Square. Persamaannya adalah sebagai berikut : 

ROA :  β0 + β1 JUB + β2 CMU + β3 NPL + β4   SBK_KONSUMTIF    + β5 

SBK_MODALKERJA………………………………………………………….……(1) 

Langkah selanjutnya menyimpan residual dengan cara mengubah 

namanya menjadi ECT (Error Correction Term), kemudian mengecek 

stationeritas ECT, yaitu ECT dapat dikatakan sah apabila berada pada tingkat 

level. Residual dikatakan stasioner apabila nilai hitung ADF (mutlak) lebih besar 

dari nilai kritis 1%, 5%, dan 10%. 

3.5.3    Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap 

hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian 

asumsi klasik atas data yang akan diolah. Menurut  Gujarati  (2006)  model  

tersebut  harus  memenuhi  asumsi-asumsi  dasar  klasik  Ordinary  Least  Square  

(OLS)  terlebih  dahulu, yaitu : 1) residual terdistribusi normal, 2) tidak ada 

masalah heterokesdastisitas, 3) tidak  ada  masalah  autokorelasi  serial  antar 

residual observasi, 4) semua variabel terbebas dari gejala multikolinearitas. Oleh 

sebab itu, maka Uji asumsi Klasik adalah sebagai berikut : 
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3.5.3.1  Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak.  Cara melakukan uji normalitas adalah dengan cara melihat 

nilai probabilitas Statistic Jarque-Berra. Yaitu apabila nilai probabilitas 

Statistic Jarque-Berra > α = 5%, maka residual terdistribusi normal (menerima 

H0 dan menolak H1) 

3.5.3.2   Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas  bertujuan nuntuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu dengan 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual regresi tersebut konstan, maka 

disebut homoskedastisitas, namun jika tidak konstan maka disebut 

heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah White 

no cross term, yaitu dengan melihat nilai residual pada nilai probablitias, 

apabila Obs* R Square > α = 5%, maka model terbebas dari heteroskedastisitas. 

3.5.3.3   Uji Autokorelasi  

  Uji Autokorelasi dipergunakan untuk menguji apakah dalam 

persamaan regressi terdapat korelasi aantara error term pada periode t dengan 

error term pada periode t-1. Dalam penelitian ini, dalam menguji autokorelasi, 

metode yang digunakan adalah Uji Durbin Whatson.  

Cara lain untuk menentukan apakah model terbebas dari autokorelasi 

atau tidak adalah dengan cara melakukan perbandingan nilai probabilitas 

Obs*R Squareed dengan  α =5%, apabila nilai probabilitas Obs* R Squared > 

α:5%, maka model terbebas dari autokorelasi. 
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3.4.5.4   Uji Multikolinieritas 

Hubungan/korelasi antar variabel bebas dapat dilihat melalui uji 

multikolinieritas, maka uji yang dilakukan adalah uju multikolinieratas. 

Model yang baik adalah model yang terbebas dari multikolinieritas. Metode 

yang dapat dilakukan untuk menguji multikoliniearitas adalah dengan 

menggunakan metode Variance Inflation Factor (VIF), yang caranya dengan 

melihat nilai varians, nilai cut off yang uumum dipaakai unttuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah tolerance < 0,1 dab VIF > 10.  

3.4.6 Regresi Model Koreksi Kesalahan Error Corection Model (ECM) 

 Error Corection Model adalah analisis regresi yang pada dasarnya 

merupakan analisis untuk melihat ketergantungan antara variabel independent 

dengan vaariabel deependent untuk memperkirakan dan meramalkan nilai 

populasi berdasarkan niilai tertentu daari peubah yaang diiketahui (Damodar, 

2006) 

Error Correction Model digunakan untuk mengukur hubungan jangka 

pendek dan jangka panjang antara variable dependent dan variable 

independent. Apabila antar avariable deependent dan independent saling 

berkointegrasi, maka hubungan antara keduanya bisa dinyatakan dalam ECM. 

Menurut Siburian  (2012) sebelum analisis ECM dilakukan,  maka  harus  diuji  

stasioneritas  dulu  dengan  menggunakan  uji Augmented Dicky Fuller (ADF) 

dimana jika nilai ADF lebih kecil dari nilai kritis maka  data  tersebut  tidak  

stasioner  dan  sebaliknya.  Kemudian  setelah  itu dilanjutkan dengan uji  

Kointegrasi  yang dilakukan untuk  mengetahui  apakah terdapat keseimbangan 

dalam jangka panjang pada model yang telah dipilih dan dibentuk.  Selanjutnya  

dilakukan  uji  asumsi  klasik  untuk  memastikan  apakah model regresi 
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digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Jika terpenuhi maka model analisis layak 

untuk digunakan. Sebelum dikatakan suatu model sah, maka sebelumnya harus 

mengubah seluruh variabel dalam bentuk Δ(delta), sehingga didapatkan suatu 

persamaan seperti dibawah ini : 

ΔROA :  β0 + β1 ΔJUB+ β2 ΔCMU + β3 ΔNPL + β4 ΔSBK_KONSUMTIF + 

β5ΔSBK_MODALKERJA + µ……………………………………….….....(2) 

Langkah terakhir untuk menyatakan model ECM adalah dengan melihat 

nilai ECT, yaitu apabila nilai ECT (-1) atau negatif, dan signifikan, maka syarat 

model ECM telah sah. 

3.5.4 Pengujian Hipotesis 

3.5.4.1  Uji t-Statistik 

Uji t ditujukan untuk melihat pengaruh antar variabel secara parsial antar 

masing-masing variabel independent terhadap variabel dependent. Cara melihat 

pengaruh parsial tersebut adalah dengan cara melihat tabel coefficients pada 

kolom sig (significance). Apabila nilai probabilitas < standard error, yaitu 5 % 

(0.05), maka bisa dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel x 

dengan variabel Y, secara satuan, sedangkan apabila nilai probabilitas > standar 

error, yatu lebih dari 5 % (0.05), maka bisa dikatakan tidak ada pengaruh yang 

sgnifikan antar variabel x dengan variabel Y secara satuan. 

3.5.4.2 Uji F 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh antar variabel 

independent terhadap variabel dependent secara simultan. Tingkat signifikansi 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah 5%, atau coefficient intervalnya 

adalah 95%. Degree offreedom adalah (n-k) dengan (k-1), dimana k adalah 
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jumlah variable. Adapun cara melihat pengaruh secara simultan dalam suatu 

penelitian adalah dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel, yang 

ketentuannya adalah apabila nilai f hitung > f table, maka H0 ditolak dan H1 

diterima, sedangkan apabila nilai f hitung < f table, maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Selain menggunakan nilai t hitung, keputusan untuk menolak atau 

menerima H0 juga bisa menggunakan nilai probabilitas t statistik dari masing-

masing variable, dengan ketentuan Apabila nilai probabilitas f statistik < α 

(0.05), maka H0 diterima. Apabila nilai probabilitas f  statistik >α (0.05), maka 

H0 ditolak. 

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasii (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Nilai R2 

berada antara 0  sampai dengan 1 . Semakin mendekati 1, maka semakin tepat 

garis regresi dalam meramalkan nilai variable dependent. Penjelasan dari nilai 

koefisien determinasi adalah bahwa apabila nilai R-Squared sama dengan 1, itu 

berarti variabel independent dapat menjelaskan variabel dependent sebesar 100 

%,  dan apabila nilai R-Squared sama dengan 0, maka garis regresi sedikitpun 

tiidak menjellaskan variiasi dalam variable Y. Jadi, semakin nilainya mendekati 

satu, maka semakin banyak pengaruh dari variabel independent dalam 

menjelaskan variabel dependent.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Perkembangan Variabel 

4.1.1 Perkembangan Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat 

Kondisi Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat selama periode 

penelitian, yaitu 2014-2019, dapat dilihat pada gambar 4.1. Pada periode laporan, 

profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat memiliki trend yang semakin menurun setiap 

tahunnya, adapun berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2014, 

Return on Asset ( ROA) Bank Perkreditan Rakyat sebesar 3.23 % (yoy), pada tahun 

2015 sebesar 2.80 % (yoy), pada tahun 2016 sebesar 2.69 % (yoy), pada tahun 2017 

sebesar 2.59 % (yoy), dan pada tahun 2018 sebesar 2.52 % (yoy), yang itu berarti 

terjadi penurunan rata-rata sebesar 18 bps setiap tahunnya. Sedangkan, pada Bulan 

Oktober 2018, Return on Asset (ROA) bank Perkreditan Rakyat yaitu sebesar 2.27 %, 

hal tersebut juga lebih rendah pada bulan yang sama pada periode sebelumnya, yang 

mana pada bulan Oktober 2018, Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat yaitu 

sebesar 2.53%, hal tersebut berarti terjadi penurunan sebesar 26 bps.
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Gambar 4.1. Perkembangan Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat di 

Indonesia 

 

         Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 

4.1.2 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) 

Likuiditas perekonomian atau uang beredar pada kuartal III 2019 tumbuh 

meningkat sebesar 6,88% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada akhir kuartal 

II 2019 sebesar 4,90% (yoy). Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan tersebut 

dipengaruhi oleh perbaikan aktiva luar negeri bersih (Net Foreign Assets atau 

NFA) di tengah melambatnya pertumbuhan aktiva dalam negeri bersih (Net 

Domestic Assets atau NDA). NFA pada kuartal III 2019 tumbuh 2,70 % (yoy) atau 

membaik dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang 

tercatat kontraksi 2,2% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya tagihan 

sistem moneter kepada bukan penduduk sejalan dengan meningkatnya cadangan 

devisa pada September 2019 menjadi 124,3 miliar dolar AS. Sementara itu, aktiva 

dalam negeri bersih (Net Domestic Assets atau NDA) pada kuartal III 2019 tumbuh 

melambat menjadi 8,64% (yoy) dari 10,10% (yoy) pada kuartal II 2019. Selain itu, 

pada tahun 2018, tekanan pada nilai tukar dan dampak kenaikan suku bunga AS 

telah mendorong BI untuk mengambil posisi kebijakan moneter yang lebih ketat. 
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Suku bunga acuan  yang di awal tahun 2018 berada pada tingkat 4,25 persen telah 

dinaikan hingga 5,25 persen di awal semester II 2018, dan ke tingkat 6,00 persen 

di penghujung 2018. Perkembangan tersebut telah mendorong adanya pengetatan 

likuiditas dan perlambatan laju pertumbuhan uang beredar.hingga akhir tahun 

2019. Per bulan Oktober 2019, pertumbuhan M1 tercatat sebesar 6,3 persen, lebih 

tinggi dibanding awal tahun 2019.adapun trend perkembangan Jumlah Uang 

Beredar dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah Uang Beredar 

 

Sumber : Bank Indonesia, 2014-2019 

4.1.3 Perkembangan Cadangan Modal Umum Bank Perkreditan Rakyat  

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019), permodalan Bank Perkreditan 

Rakyat relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang 

dihadapi.  Hal tersebut seiring dengan upaya Bank Perkreditan Rakyat untuk 

memperkuat permodalan antara lain melalui merger dan konsolidasi, yang ditandai 

dengan berkurangnya jumlah Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, sebagai upaya 

untuk memperkuat kestabilan dan ketangguhan Bank Perkreditan Rakyat, OJK 
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mengarahkan Bank Perkreditan Rakyat untuk dapat memperkuat cadangan 

modalannya, utamanya dalam komponen cadangan modal umum dan pada 

Desember 2019 (POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat 

dan POJK Nomor 66/ POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Cadangan 

Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah). Oleh karena itu, trend cadangan modal umum Bank Perkreditan Rakyat 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meskipun trend pada cadangan umum 

meningkat, namun pertumbuhan cadangan modal minimum mengalami penurunan 

pada kuartal III tahun 2019, yang tumbuh sebesar 466 miliar lebih kecil jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan cadangan modal umum pada kuartal III di tahun 

2018, yang tumbuh sebesar 830 miliar. Trend cadangan modal umum pada BPR 

dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 4.3. 

Gambar 4.3. Perkembangan Cadangan Modal Minimum Bank Perkreditan 

Rakyat di Indonesia 

 

Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 
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4.1.4 Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat  

Risiko kredit pada periode laporan kinerja BPR semakin meningkat, hal 

tersebut  tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) pada Bulan Oktober 2019 

sebesar 7.36 % yang tercatat meningkat dibandingkan dengan periode yang sama 

tahun sebelumnya yaitu sebesar 7.15 %. Naiknya nilai Non Performing Loan (NPL) 

terjadi akibat dari naiknya angka kredit macet setiap tahunnya, pada Bulan Oktober 

2019, jumlah kredit macet sebesar 4685, naik sebesar  687 dibandingkan tahun 

sebelumnya pada periode yang sama, menurut OJK, naiknya rasio Non Performing 

Loan (NPL) diakibatkan dari tertekannya aktivitas usaha debitur seiring dengan 

Pertumbuhan ekonomi global dan melemahnya harga komoditas domestik, yang 

berpengaruh terhadap penghasilan debitur. Pertumbuhan ekonomi global, 

diproyeksikan melambat dari 3 persen pada 2018 menjadi 2,9 persen pada 2019.  

Gambar 4.4. Perkembangan Non Performing Loan (NPL) Bank Perkreditan 

Rakyat di Indonesia 

 

   Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 
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4.1.5 Perkembangan Suku Bunga Kredit Modal Kerja 

Berdasarkan gambar 4.5, trend Suku Bunga Kredit Modal Kerja Bank 

Perkreditan Rakyat, cenderung menurun, adapun pada Bulan Oktober 2019, Suku 

Bunga Kredit Modal Kerja sebesar 25.21% turun sebesar 0.86 bps dari bulan yang 

sama pada tahun sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan diterapkannya kebijakan 

penurunan tingkat suku bunga acuan BI-7 Days Reverse Repo Rate diperkirakan telah 

diikuti oleh penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan. Sementara itu, 

tingkat suku bunga kredit perbankan juga disebut telah mengalami penurunan.  Bank 

Indonesia tetap melaksanakan pelonggaran kebijakan moneter untuk memastikan 

kecukupan likuiditas yang memadai dan memastikan operasional di pasar uang tetap 

stabil dan efisien. 

Gambar 4.5. Perkembangan Suku Bunga Kredit Modal Kerja Bank 

Perkreditan Rakyat di Indonesia 

 

         Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 

4.1.6 Perkembangan Suku Bunga Kredit Konsumtif 

Trend Suku Bunga Kredit Konsumtif berdasarkan gambar 4.4 cenderung 

menurun. Adapun pada Bulan Oktober Tahun 2019, Suku Bunga Kredit Konsumtif 
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sebesar 23.05 % turun sebesar 43 basis point pada bulan yang sama di tahun 

sebelumnya, yaitu sebesar 23.48 %. Penurunan suku bunga kredit sejalan dengan 

kebijakan Bank Indonesia yang telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 100 

bps sejak dua tahun ini. Bank sentral menilai saat ini perbankan masih memiliki 

ruang untuk kembali menurunkan suku bunga kredit. Dilaksanakannya pelonggaran 

kebijakan moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas yang memadai dan 

memastikan operasional di pasar uang tetap stabil dan efisien.  

Gambar 4.6. Perkembangan Suku Bunga Kredit Konsumtif Bank 

Perkreditan Rakyat  di Indonesia 

 

      Sumber : Laporan OJK, 2014-2019 

4.2 Hasil Analisis 

4.2.1 Uji Akar Unit 

Uji Akar Unit pada penelitisn ini menggunakan uji Augmented Dickey 

Fuller (ADF). Adapun hasil uji ADF pada tingkat level adalah sebagai berikut : 
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 Tabel 4.1. Hasil Uji Akar Unit dengan Metode ADF pada Tingkat Level 

         

 

       

Sumber : data diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada variabel 

ROA, Jumlah Uang Beredar (JUB), Cadangan Modal Umum (CMU), Non 

Performing Loan (NPL),  Suku Bunga Kredit Modal Kerja dan Suku Bunga Kredit 

Konsumtif > nilai kritis (0.05), maka  seluruh variabel tidak signifikan pada uji root 

test di tingkat level, oleh karena itu, dilanjutkan dengan uji root test pada tingkat 1st 

difference. 

Tabel 4.2. Hasil Uji Root Test dengan Metode ADF dapat 1st Difference 

Variabel Prob. Keputusan 

ROA 0.0001 Signifikan 

LJUB 0.0048 Signifikan 

LCMU 0.0000 Signifikan 

NPL 0.0000 Signifikan 

SBK_KONSUMTIF 0.0001 Signifikan 

SBK_MODALKERJA 0.0000 Signifikan 

      Sumber : data diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk variabel 

ROA, Jumlah Uang Beredar (JUB), Cadangan Modal Umum (CMU), Non 

Performing Loan (NPL),  Suku Bunga Kredit Modal Kerja dan Suku Bunga Kredit 

Konsumtif  < nilai kritis (0.05), maka seluruh variabel signifikan pada 1st difference, 

dan model ECM dapat dilanjutkan. 

 

Variabel Prob. Keputusan 

ROA 0.5805 Tidak Signifikan 

LJUB 0.8829 Tidak Signifikan 

LCMU 0.9025 Tidak Signifikan 

NPL 0.3968 Tidak Signifikan 

SBK_KONSUMTIF 0.4648 Tidak Signifikan 

SBK_MODALKERJA 0.4267 Tidak Signifikan 
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4.2.2 Uji Kointegrasi 

Uji Kointegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Residual 

Based Test (RBT). Uji statistik yang digunakan dalam metode tersebut adalah 

Augmented Dickey- Fuller (ADF), yaitu dengan melihat apakah residual regresi 

stationer atau tidak. Sebelum melakukan uji statistik ADF, terlebih dahulu dengan 

membuat persamaan regresi kointegrasi dengan metode Ordinary Least Square 

(OLS). Persamaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3. Hasil Regresi OLS 

Sumber : Data diolah, 2020 

Berdasarkan hasil uji regresi OLS di atas, dapat dilihat nilai residualnya, 

yang kemudian nilai residual tersebut di uji dengan uji statistik ADF, yang 

tujuannya untuk mengetahui nilai residual stationer atau tidak, dan hasil Uji 

Kointegrasi dengan ADF dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

pada Tingkat Level 

  Sumber : data diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas < nilai kritis (0.05), 

sehingga telah stationer pada tingkat level, dan itu berarti terjadi kointegrasi antar 

variabel. 

Variabel Koefisien t-statistic Prob. Adjusted R2 

C 51.78335 6.163145 0.0000 0.877985 

LJUB -4.109656 -4.880071 0.0000 

LCMU 2.190027 2.907180 0.0050 

NPL -0.167184 -2.353861 0.0217 

SBK_KONSUMTIF -0.012137 -0.772643 0.4426 

SBK_MODALKERJA 0.001524 0.052431 0.9583 

Variabel t-statistic Prob. Keputusan 

Residual (e) -5.769712 0.0000 Signifikan 
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Menurut  Gujarati  (2006)  model  tersebut  harus  memenuhi  asumsi-asumsi  

dasar  klasik  Ordinary  Least  Square  (OLS)  terlebih  dahulu.  Asumsi tersebut adalah 

:  

1. Uji Normalitas 

Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan 

membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 

0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil 

maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas, Nilai Prob. JB hitung sebesar 0.9292 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya 

asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi. 

2. Uji Heterokesdastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode White no cross term, 

diperoleh  probability  value  Obs* R squared : 0.5897 > 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan jika modal tidak ada masalah heterokesdastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Prob Chi Square(2) pada hasil Uji Autokorelasi yang merupakan nilai p 

value uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM, yaitu sebesar 0.2477  dimana  >  

0,05  sehingga  tidak  ada  masalah  autokorelasi  serial  antar residual observasi. 
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4. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.5. Uji Multikolinieritas  

                          

 

 

Sumber : Data diolah, 2020 

Uji multikolinieritas adalah dengan VIF (Variance Inflation Factor) jika VIF 

< 10, tidak terdapat multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas tersebut 

menjelaskan bahwa nilai Centered VIF < 10. Maka dapat disimpulkan semua 

variabel ECM terbebas dari gejala multikolinearitas. 

4.2.4 Hasil Regresi Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model) 

Menurut  Siburian  (2012)  ECM  adalah  model  ekonometrika  yang 

digunakan untuk mencari persamaan regresi jangka pendek dan jangka panjang. 

Untuk menyatakan model koreksi kesalahan sesuai atau tidak, maka koefisien Error  

Correction  Term  (ECT)  harus  bertanda  negatif  dan  signifikan,  maka diperoleh 

hasil adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6. Hasil Estimasi Regresi Jangka Panjang 

      

   Sumber : data diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.5, maka hasil regresi persamaan ECM jangka panjang, 

dapat ditulis sebagai berikut : 

 

Variabel VIF 

DLJUB 1.786117 

DLCMU 1.228008 

DNPL 1.897625 

DSBK_MODALKERJA 1.549951 

DSBK_KONSUMTIF 1.565820 

ECT(-1) 1.065500 

Variabel Koefisien t-statistic Prob. Adjusted R2 

C 51.78335 6.163145 0.0000 0.877985 

LJUB -4.109656 -4.880071 0.0000 

LCMU 2.190027 2.907180 0.0050 

NPL -0.167184 -2.353861 0.0217 

SBK_KONSUMTIF -0.012137 -0.772643 0.4426 

SBK_MODALKERJA 0.001524 0.052431 0.9583 
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(ROA) =  20.86586 -1.092891 (LJUB) -0.334274 (LCMU) –0.334274 (LNPL) – 

     0.045224 (SBK_MODALKERJA+ 0.011976 (SBK_KONSUMTIF) 

              Tabel 4.7. Hasil Estimasi Regresi Jangka Pendek 

Sumber : Data diolah, 2020 

Berdasarkan tabel 4.6, maka hasil regresi persamaan ECM jangka panjang, 

dapat ditulis sebagai berikut : 

(ROA) =   -0.011693 + 0.155430  (DJUB) -0.221984 (DCMU) -0.125137 (DNPL)  

-0.058594 (DSBK_MODALKERJA) + 0.007652  

 (DSBK_KONSUMTIF) -0.561524 (ECT(-1) 

Pada penelitian ini nilai ECT (Error Correction Term) pada hasil regresi jangka  

pendek  bernilai  negatif.  Sehingga  nilai  ECT  yang  digunakan  dalam penelitian ini 

adalah valid dan sesuai dengan ketentuan bahwa dalam model EG-ECM nilai dari ECT 

adalah negatif. Nilai koefisien ECT -0.561524 mempunyai makna bahwa perbedaan 

antara nilai aktual ROA Bank Perkreditan Rakyat sebesar 0.561524. Sedangkan nilai 

Probabilitasnya adalah 0,0000 < standard error 0,05 (5%) sehingga dapat dikatakan 

signifikan. 

4.2.5 Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji t-Statistik  

Uji yang digunakan dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai t-

hitung dengan nilai t- tabel  = 5%, df = 70 (1,6669). Hasil uji t dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

Variabel Koefisien t-statistic Prob. Adjusted R2 

C -0.025491 -1.546975 0.1270 0.408528 

DLJUB -0.306532 -0.261420 0.7946 

DLCMU 1.589059 1.776064 0.0806 

DNPL -0.115477 -2.013125 0.0484 

DSBK_MODALKERJA -0.003008 -0.207426 0.8364 

DSBK_KONSUMTIF -0.037254 -1.349836 0.1820 

ECT(-1) -0.647719 -5.840009 0.0000 
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1) Hasil Regresi Jangka Panjang 

                        Tabel 4.8. Pengaruh Variabel Bebas dalam Jangka Panjang 

  

 

    Sumber : Data diolah, 2020 

a. Jumlah Uang Beredar (JUB) 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Nilai Tukar adalah sebesar -4.880071 > t-tabel 

(1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu dalam jangka panjang 

variabel Jumlah Uang Beredar (JUB)  mempunyai  pengaruh  yang  

signifikan  terhadap  Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. 

b. Cadangan Modal Umum (CMU) 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Cadangan Modal Umum (CMU) adalah sebesar 

2.907180 >  t-tabel (1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu 

dalam jangka panjang variabel Cadangan Modal Umum (CMU)  mempunyai  

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Return on Asset (ROA) Bank 

Perkreditan Rakyat. 

c. Non Performing Loan (NPL) 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Modal Inti  adalah sebesar -2.353861 > t-tabel 

(1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu dalam jangka panjang 

variabel a. Non Performing Loan (NPL) mempunyai  pengaruh  yang  

signifikan  terhadap  Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. 

Variabel   t-statistic t tabel Kesimpulan 

LJUB -4.880071 1.99773 Signifikan  

LCMU 2.907180 1.99773 Signifikan  

LNPL -2.353861 1.99773 Signifikan  

SBK_MODALKERJA -0.772643 1.99773 Tidak Signifikan 

SBK_KONSUMTIF 0.052431 1.99773 Tidak Signifikan  
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d. Suku Bunga Kredit Modal Kerja 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Modal Inti  adalah sebesar -0.772643 < t-tabel 

(1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu dalam jangka panjang 

variabel Suku Bunga Kredit Modal Kerja  tidak mempunyai  pengaruh  yang  

signifikan  terhadap  Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. 

e. Suku Bunga Kredit Konsumtif 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.7 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Modal Inti  adalah sebesar 0.052431 < t-tabel 

(1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu dalam jangka panjang 

variabel Suku Bunga Kredit Modal Kerja  tidak mempunyai  pengaruh  yang  

signifikan  terhadap  Return on Asset Bank Perkreditan Rakyat. 

2) Regresi Jangka Pendek 

Tabel 4.9. Pengaruh Variabel Bebas dalam Jangka Pendek 

     

    

   Sumber : Data diolah, 2020 

a. Jumlah Uang Beredar (JUB) 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.8 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) adalah sebesar  -0.261420 

< t-tabel (1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu dalam jangka 

pendek variabel Jumlah Uang Beredar (JUB)  mempunyai  pengaruh  yang 

tidak signifikan  terhadap  Return on Asset  (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. 

 

Variabel t-statistic t tabel Kesimpulan 

LJUB -0.261420 1.99773 Tidak Signifikan  

LMODALINTI 1.776064 1.99773 Tidak Signifikan  

NPL -2.013125 1.99773 Signifikan  

SBK_MODALKERJA -0.207426 1.99773 Tidak Signifikan  

SBK_KONSUMTIF -1.349836 1.99773 Tidak Signifikan  
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b. Cadangan Modal Umum (CMU) 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.8 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Modal Inti adalah sebesar 1.776064 < t-tabel 

(1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu dalam jangka pendek 

variabel Cadangan Modal Umum, tidak mempunyai  pengaruh signifikan  

terhadap  Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. 

c. Non Performing Loan (NPL) 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.8 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Kredit Macet adalah sebesar -2.013125 > t-tabel 

(1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu dalam jangka pendek 

variabel Non Performing Loan (NPL) mempunyai  pengaruh  yang signifikan  

terhadap  Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. 

d. Suku Bunga Kredit Modal Kerja 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.8 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Suku Bunga Kredit Modal Kerja adalah sebesar -

0.207426 < t-tabel (1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu 

dalam jangka pendek variabel Suku Bunga Kredit Modal Kerja tidak 

mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat. 

e. Suku Bunga Kredit Konsumtif 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.8 diperoleh nilai t-

statistik untuk variabel Suku Bunga Kredit Modal Kerja adalah sebesar -

1.349836 < t-tabel (1.99773). Dapat disimpulkan bahwa secara individu 

dalam jangka pendek variabel Suku Bunga Kredit Modal Kerja tidak 
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mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat. 

4.2.5.2 Uji F 

Dalam uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel dengan F 

hitung atau dengan perbandingan tingkat probabilitas F statistiknya pada a = 5%.  

Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka hipotesis nol ditolak sehingga 

terdapat pengaruh signifikan secara bersama sama antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

       Tabel 4.10. Uji F Statistik 

Sumber : data diolah, 2020 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan model jangka panjang  

didapatkan  nilai  F  hitung sebesar  92.10474 dengan probabilitasnya sebesar 

0.000000 Kemudian  dalam  model  jangka pendek, didapatkan nilai F hitung 

sebesar 7.13720 dengan probabilitasnya sebesar 0.000096. Sehingga  terdapat 

pengaruh signifikan secara bersama sama antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, karena lebih besar dari 

nilai F tabel sebesar yaitu sebesar 2.36. 

4.2.6 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  model  jangka  panjang  diperoleh 

Adjusted R  sebesar 0.877985 yang artinya pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), 

Cadangan Modal Umum, Non Performing Loan (NPL), Suku Bunga Kredit Modal 

Kerja dan Suku Bunga Kredit Konsumtif sebesar 87,79 % dalam mempengaruhi 

ROA Bank Perkreditan Rakyar dan  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  di  luar  

Model F hitung Probabilitas F tabel Kesimpulan 

Jangka Panjang 92.10474 0.000000 2.36 Signifikan 

Jangka Pendek 7.13720 0.000096 2.36 Signifikan 
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model.  Sedangkan model jangka pendek, diperoleh Adjusted R  sebesar 0.408528 

yang artinya pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), Cadangan Modal Umum, Non 

Performing Loan (NPL), Suku Bunga Kredit Modal Kerja dan Suku Bunga Kredit 

Konsumtif sebesar 40,85 % dalam mempengaruhi Return on Asset (ROA) Bank 

Perkreditan Rakyar dan  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  di  luar  model. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) Terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat  

Berdasarkan  hasil  regresi diperoleh pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB) 

terhadap Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat dalam jangka panjang 

adalah negatif dan tidak signifikan. Koefisien yang  diperoleh  adalah -4.109656 

dengan  probabilitasnya  adalah  0.0000 sehingga kurang dari standard error 0.05, 

sehingga dalam jangka panjang, nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap Return on 

Asset (ROA) Bank Pekreditan Rakyat. Maka, dengan asumsi ceteris paribus, dalam 

jangka panjang, perubahan variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) setiap 1% akan 

menyebabkan perubahan Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat sebesar 4.1 

%. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka H0 ditolak, dan H1 diterima. 

Apabila di kaitkan dengan teori preferensi likuiditas, yang dicetuskan oleh 

Keynes, maka hasil analisis pada penelitian ini sesuai. Karena berdasarkan teori 

tersebut, menyatakan bahwa apabila Jumlah Uang Beredar (JUB) meningkat, maka 

suku bunga akan meningkat, yang hal tersebut dapat menurunkan tingkat kredit, yang 

mana berpengaruh terhadap menurunnya laba Bank Perkreditan Rakyat, karena 

sumber pendapatan utama dari Bank Perkreditan Rakyat adalah dari pendapatan 

bunga kredit.  
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Hal tersebut sesuai dengan teori, dikarenakan likuiditas perekonomian atau 

uang beredar pada kuartal III 2019 tumbuh sebesar 6,88% (yoy), lebih tinggi dari 

pertumbuhan pada akhir kuartal III 2018 sebesar 4,90% (yoy), meningkatnya 

pertumbuhan pada uang beredar, diikuti dengan menurunnya pertumbuhan jumlah 

kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di beberapa sektor, yaitu pada sektor pertanian, 

perburuhan dan perhutanan, yang mana penyaluran pada periode Oktober sebesar 

5.437 miliar rupiah, dan turun sebesar 8 miliar rupiah dari penyaluran kredit  bulan 

sebelumnya, sektor perdagangan besar dan eceran, penyaluran pada periode Oktober 

2019 sebesar 24.532 miliar rupiah, turun sebesar 112 miliar rupiah dari  bulan 

sebelumnya, sektor perantara keuangan, total penyaluran pada periode Oktober 2019 

sebesar 521 miliar rupiah, dan turun sebesar 4 miliar rupiah dari bulan sebelumnya, 

sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, total penyaluran kredit pada periode 

Oktober  2019, sebesar 197 miliar rupiah, turun sebesar 6 miliar rupiah dari bulan 

sebelumnya, serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan 

lainnya, penyaluran kredit pada periode Oktober sebesar 2000 miliar rupiah, yang 

mana turun sebesar 84 miliar rupiah dari bulan sebelumnya. Sedangkan dalam jangka  

pendek,  pengaruh  Jumlah Uang Beredar (JUB) terhadap  Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat adalah negatif dan tidak signifikan. Koefisien yang 

diperoleh adalah -0.306532 dengan probabilitas 0.7986 lebih dari standard error 

0.05. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka H0 diterima, dan H1 ditolak. 

Hasil analisis tersebut tidak sesuai apabila di kaitkan dengan teori preferensi 

likuiditas, yang dicetuskan oleh Keynes, karena berdasarkan teori tersebut, 

menyatakan bahwa apabila Jumlah Uang Beredar (JUB) meningkat, maka dapat 

menurunkan tingkat kredit, yang mana berpengaruh terhadap menurunnya laba 

perusahaan. Alasannya adalah, karena teori preferensi likuiditas mengungkapkan 
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bahwa meningkatnya Jumlah Uang Beredar (JUB). Karena berdasarkan Statistik 

Ekonomi Keuangan Indonesia (2019), pada kuartal III tahun 2019  terjadi 

peningkatan jumlah uang beredar sebesar 6.88% (yoy). Peningkatan jumlah uang 

beredar ini seharusnya diikuti dengan tumbuhnya Net Domestic Assets dan investasi 

yang tercermin pada penyaluran kredit pada perbankan. Akan tetapi, berdasarkan data 

statistik, terjadi pelambatan pertumbuhan pada Net Domestic Asset, yaitu pada 

Kuartal III 2019 tumbuh melambat dari 10,10 % (yoy) mejadi 8.64 % (yoy). Begitu 

pula pada total penyaluran kredit BPR, yang pada Kuartal III tahun 2019 tumbuh 

melambat dari periode sebelumnya yaitu 7248  milliar rupiah menjadi  1733 miliar 

rupiah, hal tersebut di karenakan dalam jangka pendek, peningkatan Jumlah Uang 

Beredar tidak bisa langsung di respon oleh perubahan investasi yang tercermin pada 

penyaluran kredit bank, sehingga dalam jangka pendek, Jumlah Uang Beredar tidak 

berpengaruh terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat. 

Hasil penelitian ini, dalam jangka panjang sesuai dengan penelitian terdaulu 

yang dilakukan oleh Ebenezer Fiifi Emire Atta Mills pada tahun 2013, yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara Jumlah Uang Beredar 

(JUB) terhadap Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia, 

sedangkan dalam jangka pendek tidak sesuai dengan hasil penelitian tersebut. 

4.3.2 Pengaruh Cadangan Modal Umum Terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat  

Berdasarkan hasil analisis dalam jangka  panjang,  pengaruh cadangan modal 

umum terhadap  Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat adalah positif dan 

signifikan. Koefisien yang diperoleh adalah 2.190027,  dengan probabilitas 0.0050 

kurang dari standard error 0.05, sehingga dalam jangka panjang, cadangan modal 

umum berpengaruh terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat, dengan asumsi ceteris 
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paribus, dalam jangka panjang, perubahan variabel cadangan modal umum setiap 1% 

akan menyebabkan perubahan Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat 

sebesar 2.1 %. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka H0 ditolak, dan H1 diterima 

Hasil analsisis dalam jangka panjang tersebut sesuai dengan  Entity Theory, 

yang mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimumkan laba. Menurut 

teori ini, untuk memaksimalkan laba, maka perlu adanya penambahan kekayaan  dari  

perusahaan itu sendiri. Adapun kekayaan pada perbankan, dapat dilihat pada total aset 

dan dari cadangan yang dimiliki oleh bank, hasil penelitian ini sesuai dengan teori  

tersebut dikarenakan cadangan modal umum merupakan rasio solvabilitas, yaitu rasio 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya menggunakan ukuran analisis jangka panjang (Munawir, 2010: 13).  

Berdasarkan data dari OJK, pertumbuhan cadangan modal umum mengalami 

penurunan pada kuartal III tahun 2019, yang tumbuh sebesar 466 miliar lebih kecil 

jika dibandingkan dengan pertumbuhan cadangan modal umum pada kuartal III di 

tahun 2018, yang tumbuh sebesar 830 miliar. Turunnya pertumbuhan cadangan modal 

umum tersebut, diikuti dengan menurunnya rasio Capital Adequancy Ratio (CAR). 

Capital Adequancy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal untuk mengatasi 

kemungkinan risiko kerugian. Turunnya nilai CAR itu berarti permodalan Bank 

Perkreditan Rakyat kurang memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi 

dalam jangka panjang. Hal tersebut terlihat dari rasio Capital Adequancy Ratio (CAR) 

Bank Perkreditan Rakyat yang tercatat menurun, yang mana pada Kuartal III tahun 

2018 sebesar 19,78 %, menurun menjadi 19,48 % pada Kuartal III tahun 2019. 

Menurunnya pertumbuhan cadangan modal umum diikuti dengan menurunnya 

Capital Adequancy Ratio (CAR), maka bank akan terganggu dalam mengembangkan 

kegiatan operasionalnya dan menurunkan kemampuan bank dalam memenuhi risiko-
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risiko yang dapat terjadi, termasuk di  dalamnya  risiko kredit (NPL), yang tercatat 

pada kuartal III tahun 2019, Non Performing Loan (NPL) pada Bank Perkreditan 

Rakyat sebesar 7.31 %, naik sebesar 18 bps, dari kuartal III periode sebelumnya 

sehingga menurunkan profitabilitas (ROA) bank.  

Berdasarkan  hasil  regresi  dengan  pendekatan  Error  Correction  Model 

(ECM) diperoleh pengaruh dari cadangan modal umum terhadap Return on Asset 

(ROA) Bank Perkreditan Rakyat dalam jangka pendek adalah negatif dan tidak 

signifikan. Koefisien yang  diperoleh  adalah 1.589059 dengan  probabilitas  0.0806 

yaitu lebih dari standard error 0.05, sehingga dalam jangka pendek, modal inti tidak 

berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat.  

Apabila dihubungkan dengan Entity Theory, yang mengasumsikan bahwa 

perusahaan berusaha memaksimumkan laba. Menurut teori ini, untuk 

memaksimalkan laba, maka perlu adanya penambahan kekayaan  pada perusahaan. 

Adapun kekayaan pada perbankan, dapat dilihat pada total aset dan dari cadangan 

yang dimiliki oleh bank, hasil penelitian ini tidak tepat, hal tersebut dikarenakan 

cadangan modal umum merupakan rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya menggunakan 

ukuran jangka panjang (Munawir, 2010: 13). Sehingga, dalam jangka pendek, 

memang tidak ada pengaruh yang signifikan antara cadangan modal umum terhadap 

Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. 

4.3.3 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat  

Hasil analisis dalam jangka  panjang, menunjukkan pengaruh  Non 

Performing Loan (NPL)  terhadap  Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat 

adalah negatif dan signifikan. Koefisien yang diperoleh adalah -0.167184 dengan 
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probabilitasnya adalah 0.0217 kurang dari standard error 0.05, maka dengan asumsi 

ceteris paribus, dalam jangka panjang, perubahan variabel Non Performing Loan 

(NPL) setiap 1% akan menyebabkan perubahan Return on Asset (ROA) Bank 

Perkreditan Rakyat sebesar 0.16 %. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka H0 

ditolak, dan H1 diterima. 

Berdasarkan  hasil  regresi  dengan  pendekatan  Error  Correction  Model 

(ECM) diperoleh pengaruh dari kredit macet terhadap Return on Asset (ROA) Bank 

Perkreditan Rakyat dalam jangka pendek adalah negatif dan tidak signifikan. 

Koefisien yang  diperoleh  adalah -0.115477 dengan  probabilitas 0.0484 yaitu lebih 

dari standard error 0.05, maka dengan asumsi ceteris paribus, dalam jangka pendek, 

perubahan variabel Non Performing Loan (NPL) setiap 1% akan menyebabkan 

perubahan Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat sebesar 0.11 %. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka H0 ditolak, dan H1 diterima.  

Apabila dihubungkan dengan teori Antisipasi Pendapatan, yang menyatakan 

bahwa kenaikan kredit bermasalah (NPL), akan mempengaruhi kemungkinan 

terjadinya permasalahan-permasalahan dalam arus kas dan risiko likuiditas, 

sedangka menjaga likuiditas perusahaan merupakan tujuan dari memaksimalkan 

laba perusahaan. Maka, hasil penelitian dalam jangka panjang dan jangka pendek 

sesuai. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan 

kecukupan manajemen risiko kredit. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 

No.6/23/DPNP apabila dalam suatu perbankan mempunyai Non Performing Loan 

(NPL) yang lebih dari 5% maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat. Non 

Performing Loan (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat Non 

Performing Loan (NPL), maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung 

oleh pihak perbankan. Akibat tingginya Non Performing Loan (NPL), perbankan 
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akan sangat selektif dan hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Adapun pada 

kuartal III tahun 2019, Non Performing Loan (NPL) pada Bank Perkreditan Rakyat 

sebesar 7.31 %, naik sebesar 18 bps, dari kuartal III periode sebelumnya. Naiknya 

tingkat Non Performing Loan (NPL), diikuti dengan menurunnya rasio profitabilitas 

(ROA) pada Bank Perkreditan Rakyat.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Asep Budiman dan Adil Ridlo Fadholah pada tahun 2017, yang 

menyatakan bahwa Non Performing Loan (NPL) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. 

Namun, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Alit 

Pradina Putri, dkk pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa Non Performing Loan 

(NPL) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.  

4.3.4 Pengaruh Suku Bunga Kredit Modal Kerja Terhadap ROA Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) 

   Berdasarkan hasil analisis dalam jangka  panjang,  pengaruh  suku bunga 

kredit modal kerja terhadap Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat adalah 

negatif dan tidak signifikan. Koefisien yang diperoleh adalah 0.001524 dengan 

probabilitas 0.9583 lebih dari standard error 0.05, maka dalam jangka panjang, suku 

bunga kredit modal kerja, tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) Bank 

Perkreditan Rakyat. Sedangkan dengan pendekatan  Error  Correction  Model 

(ECM) diperoleh pengaruh dari suku bunga kredit modal kerja terhadap Return on 

Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat dalam jangka pendek adalah negatif dan tidak 

signifikan. Koefisien yang  diperoleh  adalah -0.037254 dengan  probabilitas 0.1820, 

sehingga lebih dari  standard error 0.05, maka dalam jangka pendek suku bunga 
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kredit konsumtif tidak berpengaruh terhadap Return on Asset (ROA) Bank 

Perkreditan Rakyat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka H0 diterima, dan H1 

ditolak. 

Hasil tersebut tidak sesuai dengan Teori Agensi Pendekatan informasi 

asimetris, yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan memperburuk 

neraca perbankan karena akan menurunkan tingkat penyaluran kredit, maka hasil 

penelitian tersebut tidak sesuai, dikarenakan apabila dilihat dari tingkat suku bunga 

kredit modal kerja, trendnya menurun, yaitu pada periode Oktober 2019 suku bunga 

kredit modal kerja sebesar 25.21 % turun sebesar 0.86 basis point dari bulan yang 

sama di tahun sebelumnya, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan 

meningkatnya volume pertumbuhan kredit, karena justru pertumbuhan kredit BPR 

pada Bulan Oktober 2019 sebesar 122 miliar rupiah, yang mana turun sebesar 156 

miliar rupiah dari periode bulan sebelumnya, penurunan tersebut disebabkan oleh 

penurunan  penyaluran kredit modal kerja pada beberapa sektor ekonomi pada 

kuartal III Tahun 2019, diantaranya pada sektor pertanian, perkebunan dan 

kehutanan yang turun sebesar 53 miliar rupiah, sektor perantara keuangan yang turun 

sebesar 6 miliar rupiah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yang turun sebesar 

3 miliar rupiah, serta sektir jasa kemasyarakatan, sosial budaya dan hiburan yang 

turun sebesar 13 miliar rupiah. Penurunan penyaluran kredit modal kerja tersebut 

akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam 

arus kas dan risiko likuiditas,  menjaga likuiditas perusahaan merupakan tujuan dari 

memaksimalkan laba perusahaan. Hal tersebutlah yang menyebabkan tingkat Return 

on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat menurun, meskipun tingkat suku bunga 

kredit modal kerja mengalami penurunan. 
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4.3.5 Pengaruh Suku Bunga Kredit Konsumtif Terhadap Return on Asset 

(ROA) Bank  Perkreditan Rakyat  

Berdasarkan  hasil  regresi dalam jangka  panjang,  pengaruh  variabel suku 

bunga kredit konsumtif  terhadap  Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat 

adalah positif dan tidak signifikan. Koefisien yang diperoleh adalah 0.001524 

dengan probabilitas 0.9583 lebih dari standard error 0.05, maka dalam jangka 

panjang, suku bunga kredit konsumtif, tidak berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) Bank Perkreditan Rakyat. Sedagkan dengan pendekatan  Error  Correction  

Model (ECM) diperoleh pengaruh dari Suku Bunga Kredit Konsumtif terhadap 

Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat dalam jangka pendek adalah 

negatif dan tidak signifikan. Koefisien yang  diperoleh  adalah -0.037254 dengan  

probabilitas 0.1820 sehingga lebih dari  standard error 0.05, maka dalam jangka 

pendek suku bunga kredit konsumtif tidak berpengaruh terhadap Return on Asset 

(ROA) Bank Perkreditan Rakyat.  

Hasil tersebut tidak sesuai dengan Teori Agensi Pendekatan informasi 

asimetris, yang menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan memperburuk 

neraca perbankan karena akan menurunkan tingkat penyaluran kredit, maka hasil 

penelitian tersebut tidak sesuai, dikarenakan apabila dilihat dari tingkat suku bunga 

kredit konsumtif, trendnya menurun, yaitu pada periode Oktober 2019 suku bunga 

konsumtif sebesar 23.05 % turun sebesar 43 basis point dari bulan yang sama di 

tahun sebelumnya. Penurunan suku bunga tersebut tidak ternayata tidak diimbangi 

oleh meningkatnya volume pertumbuhan kredit konsumtif, karena yang terjadi justru 

pada Bulan Oktober 2019, pertumbuhan kredit konsumtif 375 miliar rupiah, yang 

artinya turun sebesar 44 miliar rupiah dari periode bulan sebelumnya, penurunan 

tersebut disebabkan oleh penurunan  penyaluran kredit konsumtif pada sektor 
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ekonomi, yaitu kredit pemilikan rumah (KPR) yang dijamin dengan hak tanggungan 

pertama dengan tujuan untuk dihunipada kuartal III Tahun 2019, yang turun sebesar 

15 miliar rupiah. Penurunan penyaluran kredit konsumtif tersebut akan 

mempengaruhi kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan dalam arus kas 

dan risiko likuiditas,  menjaga likuiditas perusahaan merupakan tujuan dari 

memaksimalkan laba perusahaan. Hal tersebutlah yang menyebabkan tingkat Return 

on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat menurun, meskipun tingkat suku bunga 

kredit konsumtif mengalami penurunan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian dengan pendekatan Error Ccorrection Model 

(ECM), mengenai analisis yang mempengaruhi Return On Asset (ROA) pada Bank 

Perkreditan Rakyat, dengan data runtut waktu setiap bulan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil temuan secara empirik menunjukan bahwa Jumlah Uang Beredar (JUB) 

dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA) 

Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan dalam jangka pendek, Jumlah Uang 

Beredar (JUB) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Perkreditan 

Rakyat. 

2. Hasil temuan secara empirik menunjukan bahwa cadangan modal umum dalam 

jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA) Bank 

Perkreditan Rakyat. Sedangkan dalam jangka pendek tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA Bank Perkreditan Rakyat.  

3. Hasil temuan secara empirik menunjukan bahwa Non Performing Loan (NPL) 

dalam jangka panjang dan jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat.  

4. Hasil temuan secara empirik menunjukan bahwa suku bunga kredit modal kerja 

dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat. 
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5. Hasil temuan secara empirik menunjukan bahwa suku bunga kredit konsumtif 

dalam jangka panjang dan jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Asset (ROA) Bank Perkreditan Rakyat.  

5.2 Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka saran yang diberikan peneliti 

sebagai berikut :  

1. Jumlah Uang Beredar (JUB) harus tetap terjaga peredarannya. Yaitu pemerintah 

dapat meningkatkan investasi dalam negeri dengan cara mengembangkan Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) dan mempermudah akses sektor bisnis, sehingga 

akan meningkatkan angka kredit dan meningkatkan Return on Asset (ROA) pada 

perbankan. 

2. Cadangan modal umum sebagai variabel solvabilitas. Agar cadangan modal 

umum tetap stabil, maka bank dapat melakukan kebijakan Countercyclical Buffer, 

yaitu kebijakan untuk menambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga 

(buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit 

perbankan yang berlebihan. 

3. Non Performing Loan (NPL) terbukti mempengaruhi profitabilitas bank dalam 

jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh sebab itu, maka bank perlu menjaga 

rasio Non Performing Loan (NPL) agar tidak lebih dari 5%, yaitu dengan 

melakukan mitigasi risiko kredit melalui lindung nilai atau  hedging untuk 

meminimalisir risiko kredit macet, yang fungsinya sebagai jaminan apabila 

nantinya nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diterima, maka 

bank dapat mengambil alih jaminan tersebut sebagai sarana untuk menutup kredit 

yang belum terbayarkan. 
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4. Suku bunga kredit modal kerja, yang merupakan bagian dari risiko pasar. Selama 

periode penelitian, Bank Perkreditan Rakyat, sudah mengupayakan penurunan 

pada suku bunga kredit modal kerja, agar peningkatan kredit konsumtif 

meningkat. Akan tetapi, peningkatan kredit modal kerja juga dibarengi dengan 

peningkatan kredit bermasalah, sehingga yang harus dilakukan oleh bank adalah 

menjaga agar rasio Non Performing Loan (NPL) tetap berada pada angka di 

bawah 5% . 

5. Suku bunga kredit konsumtif, yang merupakan bagian dari risiko pasar. Selama 

periode penelitian, Bank Perkreditan Rakyat, sudah mengupayakan penurunan 

pada suku bunga kredit konsumtif, agar peningkatan kredit konsumtif meningkat. 

Akan tetapi, peningkatan kredit konsumtif juga dibarengi dengan peningkatan 

kredit bermasalah, sehingga yang harus dilakukan oleh bank adalah menjaga agar 

rasio Non Performing Loan (NPL) tetap berada pada angka di bawah 5% .
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Penelitian 

Tahun Bulan ROA JUB CMU NPL SBK MK SBK KONS 

2014 

Januari 3.44 842677.9 1239 4.94 30.71 25.05 

Februari 3.2 834532.4 1268 4.99 33.56 25.58 

Maret 3.42 853502.4 1321 4.96 36.72 25.42 

April 3.32 880470.3 1343 5.06 36.17 27.07 

Mei 3.37 906726.7 1362 5.17 29.64 24.9 

Juni 3.37 945717.8 1365 5.08 29.64 25.11 

Juli 3.18 918565.8 1374 5.24 29.44 25.48 

Agustus 3.16 895827.1 1378 5.37 29.61 25.49 

September 3.19 949168.3 1381 5.28 29.55 25.47 

Oktober 3.16 940348.7 1380 5.4 29.55 25.47 

November 3.1 955535 1382 5.36 29.58 25.56 

Desember 2.98 942221.3 1389 4.75 29.45 25.5 

2015 

Januari 2.85 918079.5 1396 5.32 29.53 25.56 

Februari 2.73 927847.5 1409 5.5 29.76 26.06 

Maret 3.01 957580.5 1467 5.46 29.79 26.07 

April 2.87 959376.5 1506 5.52 29.76 25.49 

Mei 2.87 980915.3 1521 5.7 29.7 25.48 

Juni 2.9 1039518 1543 5.7 29.53 25.3 

Juli 2.7 1031906 1563 6 29.84 25.68 

Agustus 2.74 1026323 1564 6.04 29.5 25.31 

September 2.73 1063039 1567 6.05 29.76 26.29 

Oktober 2.77 1036311 1574 6.13 29.78 26.05 

November 2.76 1051191 1581 6.12 29.63 26.01 

Desember 2.71 1055440 1579 5.37 29.52 26.24 

2016 

Januari 2.95 1046257 1602 5.93 29.51 25.94 

Februari 2.71 1035551 1621 6.22 29.48 26.09 

Maret 2.87 1064738 1664 6.16 29.4 25.91 

April 2.75 1089212 1727 6.37 29.35 25.91 

Mei 2.77 1118768 1755 6.45 29.05 25.76 

Juni 2.62 1184329 1766 6.19 29.02 25.82 

Juli 2.55 1144501 1772 6.55 29.1 25.73 

Agustus 2.6 1135548 1785 6.56 28.84 25.8 

September 2.58 1126046 1789 6.58 28.72 25.18 

Oktober 2.64 1142786 1792 6.67 28.52 24.91 

November 2.67 1182730 1793 6.56 28.2 24.83 

Desember 2.59 1237643 1778 5.83 28.12 25.44 
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2017 

Januari 2.3 1191500 1807 6.48 28.1 25.36 

Februari 2.58 1196037 1837 6.61 27.91 25.46 

Maret 2.76 1215857 1911 6.68 27.81 25.34 

 

April 2.64 1245927 1977 6.98 27.71 25.35 

Mei 2.75 1275893 1989 6.95 27.65 25.36 

Juni 2.61 1341851 2009 6.93 27.58 25.36 

Juli 2.61 1293235 2018 6.95 27.48 25.27 

Agustus 2.59 1274803 2022 7.01 27.42 25.3 

September 2.56 1304374 2027 7 27.26 25.63 

Oktober 2.61 1325762 2032 7 27.09 25.73 

November 2.6 1338143 2033 6.86 26.92 25.6 

Desember 2.55 1390807 2038 6.15 26.81 24.17 

2018 

Januari 2.44 1326742 2073 6.66 27.08 24.24 

Februari 2.49 1351258 2099 6.83 26.72 23.94 

Maret 2.68 1361135 2147 6.81 26.56 23.79 

April 2.59 1372576 2209 6.96 26.43 23.71 

Mei 2.58 1404627 2237 6.91 26.37 23.67 

Juni 2.48 1452354 2253 7.15 26.25 23.61 

Juli 2.49 1383503 2336 7.09 26.16 23.53 

Agustus 2.47 1384265 2342 7.15 26.12 23.51 

September 2.49 1411673 2219 7.16 26.17 24.85 

Oktober 2.53 1410578 2237 7.15 26.07 23.48 

November 2.54 1405264 2237 7.03 25.88 23.34 

Desember 2.48 1457150 2241 6.37 25.73 23.22 

2019 

Januari 2.44 1376136 2249 6.82 25.73 23.24 

Februari 2.26 1386329 2273 6.99 25.7 23.53 

Maret 2.43 1428607 2312 6.94 25.69 23.54 

April 2.4 1454279 2358 7.15 25.7 23.54 

Mei 2.36 1508040 2406 7.1 25.66 23.4 

Juni 2.37 1513520 2427 7.25 25.58 23.1 

Juli 2.33 1487802 2455 7.25 25.41 23.25 

Agustus 2.26 1475544 2454 7.36 25.27 23.2 

September 2.29 1508818 2454 7.34 25.29 22.86 

Oktober 2.27 1504156 2454 7.36 25.21 23.05 
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Lampiran 2. Hasil Output Olah Data Menggunakan E-Views 9.0 

- Uji Akar Unit Metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada Tingkat Level 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  

Series: ROA, LJUB, LCMU, NPL, SBK_MODALKERJA, SBK_KONSUMTIF 

Date: 03/11/20   Time: 23:09   

Sample: 2014M01 2019M12   

Exogenous variables: Individual effects  

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on AIC: 0 to 10 

Total number of observations: 381  

Cross-sections included: 6   
     
     Method  Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square  14.0795  0.2957 

ADF - Choi Z-stat -0.88014  0.1894 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

     

Intermediate ADF test results UNTITLED  
     
          

Series Prob. Lag   Max Lag Obs 

ROA  0.2003  4  10  65 

LJUB  0.3555  8  10  61 

LCMU  0.1270  10  10  59 

NPL  0.2705  10  10  59 

SBK_MODALKERJA  0.4267  0  10  69 

SBK_KONSUMTIF  0.8393  1  10  68 
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- Uji Akar Unit Metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada Tingkat 1st Difference 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  

Series: ROA, LJUB, LCMU, NPL, SBK_MODALKERJA, SBK_KONSUMTIF 

Date: 03/11/20   Time: 23:08   

Sample: 2014M01 2019M12   

Exogenous variables: Individual effects  

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on AIC: 0 to 10 

Total number of observations: 381  

Cross-sections included: 6   
     
     Method  Statistic Prob.** 

ADF - Fisher Chi-square  154.307  0.0000 

ADF - Choi Z-stat -10.8528  0.0000 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

     

Intermediate ADF test results D(UNTITLED)  
     
          

Series Prob. Lag   Max Lag Obs 

D(ROA)  0.0000  3  10  65 

D(LJUB)  0.0097  7  10  61 

D(LCMU)  0.0000  7  10  61 

D(NPL)  0.0000  10  10  58 

D(SBK_MODALKERJA)  0.0000  0  10  68 

D(SBK_KONSUMTIF)  0.0001  0  10  68 
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- Hasil Uji Kointegrasi 

Null Hypothesis: RBT has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=0) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.769712  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.598907  

 5% level  -1.945596  

 10% level  -1.613719  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RBT)   

Method: Least Squares   

Date: 03/10/20   Time: 15:04   

Sample (adjusted): 2014M02 2019M10  

Included observations: 69 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RBT(-1) -0.656718 0.113822 -5.769712 0.0000 
     
     R-squared 0.328600     Mean dependent var -0.001087 

Adjusted R-squared 0.328600     S.D. dependent var 0.118612 

S.E. of regression 0.097189     Akaike info criterion -1.809927 

Sum squared resid 0.642311     Schwarz criterion -1.777549 

Log likelihood 63.44249     Hannan-Quinn criter. -1.797082 

Durbin-Watson stat 1.976059    
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- Hasil Estimasi OLS Kointegrasi (Jangka Panjang) 

Dependent Variable: ROA   

Method: Least Squares   

Date: 03/09/20   Time: 19:37   

Sample (adjusted): 2014M01 2019M10  

Included observations: 70 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 51.78335 8.402098 6.163145 0.0000 

LJUB -4.109656 0.842130 -4.880071 0.0000 

LCMU 2.190027 0.753317 2.907180 0.0050 

NPL -0.167184 0.071026 -2.353861 0.0217 

SBK_MODALKERJA -0.012137 0.015709 -0.772643 0.4426 

SBK_KONSUMTIF 0.001524 0.029074 0.052431 0.9583 
     
     R-squared 0.877985     Mean dependent var 2.707571 

Adjusted R-squared 0.868452     S.D. dependent var 0.294483 

S.E. of regression 0.106808     Akaike info criterion -1.553760 

Sum squared resid 0.730102     Schwarz criterion -1.361032 

Log likelihood 60.38160     Hannan-Quinn criter. -1.477206 

F-statistic 92.10474     Durbin-Watson stat 1.310440 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

- Hasil Estimasi Regresi dengan Model Error Corection Model (Jangka Pendek) 

Dependent Variable: DROA   

Method: Least Squares   

Date: 03/09/20   Time: 19:38   

Sample (adjusted): 2014M02 2019M10  

Included observations: 69 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.025491 0.016478 -1.546975 0.1270 

DLJUB -0.306532 1.172566 -0.261420 0.7946 

DLCMU 1.589059 0.894708 1.776064 0.0806 

DNPL -0.115477 0.057362 -2.013125 0.0484 

DSBK_MODALKERJA -0.003008 0.014502 -0.207426 0.8364 

DSBK_KONSUMTIF -0.037254 0.027599 -1.349836 0.1820 

ECT(-1) -0.647719 0.110911 -5.840009 0.0000 
     
     R-squared 0.408528     Mean dependent var -0.015072 

Adjusted R-squared 0.351289     S.D. dependent var 0.113909 

S.E. of regression 0.091746     Akaike info criterion -1.843667 

Sum squared resid 0.521870     Schwarz criterion -1.617019 

Log likelihood 70.60652     Hannan-Quinn criter. -1.753748 

F-statistic 7.137207     Durbin-Watson stat 2.090120 

Prob(F-statistic) 0.000008    
     
     

 

 

 



100 
 

 
 

- Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas 
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-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Residuals

Sample 2014M02 2019M10

Observations 69

Mean      -9.98e-18

Median  -0.006839

Maximum  0.211244

Minimum -0.224658

Std. Dev.   0.087605

Skewness  -0.048080

Kurtosis   2.795591

Jarque-Bera  0.146710

Probability  0.929271

 

Lampiran 7. Hasil Uji Asumsi Klasik Heterokesdastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.746269     Prob. F(6,62) 0.6146 

Obs*R-squared 4.647512     Prob. Chi-Square(6) 0.5897 

Scaled explained SS 3.368862     Prob. Chi-Square(6) 0.7613 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 03/10/20   Time: 15:07   

Sample: 2014M02 2019M10   

Included observations: 69   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.007215 0.001854 3.890455 0.0002 

DLJUB -0.015789 0.131964 -0.119646 0.9052 

DLCMU 0.033656 0.100693 0.334246 0.7393 

DNPL 0.006395 0.006456 0.990587 0.3257 

DSBK_MODALKERJA 0.001180 0.001632 0.723142 0.4723 

DSBK_KONSUMTIF -0.000254 0.003106 -0.081921 0.9350 

ECT(-1) -0.009226 0.012482 -0.739120 0.4626 
     
     R-squared 0.067355     Mean dependent var 0.007563 

Adjusted R-squared -0.022901     S.D. dependent var 0.010209 

S.E. of regression 0.010325     Akaike info criterion -6.212507 

Sum squared resid 0.006610     Schwarz criterion -5.985858 

Log likelihood 221.3315     Hannan-Quinn criter. -6.122588 

F-statistic 0.746269     Durbin-Watson stat 2.032864 

Prob(F-statistic) 0.614612    
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- Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.264546     Prob. F(2,60) 0.2898 

Obs*R-squared 2.790819     Prob. Chi-Square(2) 0.2477 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 03/10/20   Time: 15:06   

Sample: 2014M02 2019M10   

Included observations: 69   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.004751 0.016947 -0.280314 0.7802 

DLJUB 0.352804 1.222059 0.288697 0.7738 

DLCMU 0.184819 0.901294 0.205059 0.8382 

DNPL 0.015570 0.057960 0.268640 0.7891 

DSBK_MODALKERJA 0.001776 0.014509 0.122395 0.9030 

DSBK_KONSUMTIF 0.005590 0.027779 0.201223 0.8412 

ECT(-1) -0.112893 0.280344 -0.402694 0.6886 

RESID(-1) 0.079276 0.321506 0.246578 0.8061 

RESID(-2) 0.248611 0.178685 1.391331 0.1693 
     
     R-squared 0.040447     Mean dependent var -9.98E-18 

Adjusted R-squared -0.087494     S.D. dependent var 0.087605 

S.E. of regression 0.091357     Akaike info criterion -1.826984 

Sum squared resid 0.500762     Schwarz criterion -1.535578 

Log likelihood 72.03093     Hannan-Quinn criter. -1.711373 

F-statistic 0.316137     Durbin-Watson stat 2.033140 

Prob(F-statistic) 0.956953    
     
     

 

- Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas 

Variance Inflation Factors  

Date: 03/10/20   Time: 15:05  

Sample: 2014M01 2019M12  

Included observations: 69  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.000272  2.225770  NA 

DLJUB  1.374910  2.416584  1.786117 

DLCMU  0.800503  1.871750  1.228008 

DNPL  0.003290  1.930804  1.897625 

DSBK_MODALKERJA  0.000210  1.560905  1.549951 

DSBK_KONSUMTIF  0.000762  1.571066  1.565820 

ECT(-1)  0.012301  1.065521  1.065500 
    
    

 


