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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) yang meneliti 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum tahun 

2005-2009. Pada penelitian, metode analisis yang digunakan adalah regeresi 

linier berganda dengan menggunkan uji asumsi klasik. Hasil yang didapatkan 

dari penelitian tersebut adalah bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Capital Adequacy 

Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran 

kredit perbankan. Untuk meningkatkan penyaluran kredit, Bank Umum harus 

penghimpunan dana secara optimal, mengoptimalkan kegunaan sumber daya 

finansial (modal) yang dimiliki, dan memiliki manajemen perkreditan yang 

baik agar NPL tetap berada dalam tingkat yang rendah dan dalam batas yang 

disyaratkan oleh Bank Indonesia.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Triasdini (2010) yang meneliti 

tentang pengaruh CAR, NPL, dan ROA terhadap penyaluran kredit modal kerja 

tahun 2004-2009. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda dengan uji hipotesis, dari penelitian tersebut kesimpulan bahwa  CAR 

dan ROA berpengaruh positif dan siginifikan terhadap penyaluran KMK, 

sedangkan NPL memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap 

penyaluran kredit KMK.  
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Penelitian dari Putra dan Dewi (2015) yang membahas mengenai 

pengaruh DPK, BI Rate dan NPL terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja 

pada BPK provinsi Bali tahun 2009-2014. Metode analisis data yang digunakan 

adalah metode analsisi regresi linier berganda dengan uji hipotesis, dari 

penenlitian tersebut menunjukkan hasil bahwa DPK, BI rate, dan NPL 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja.  

Pratiwi dan Hindasah (2014) pada penelitiannya yang membahasa 

mengenai pengaruh DPK, CAR, ROA, NPM dan NPL terhadap penyaluran 

kredit pada bank umum di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan 

adalah metode analisis Error Correction Model (ECM), dari hasil pengujian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap 

penyaluran kredit, karena DPK merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh 

bank dan penyaluran kredit tersebut sangat berpengaruh pada penyaluran 

kredit. CAR dan ROA memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

penyaluran kredit, sedangkan NIM berpengaruh positif namun tidak signifikan 

dan NPL berpengaruh negatid dan signifikan terhadap penyaluran kredit.  

Menurut Fitriana (2012) pada penelitiannya yang meneliti tentang 

pengaruh rasio keuang terhadap penyaluran kredit modal kerja tahun 2008-

2010 pada bank umum. Variabel independent pada penelitian ini adalah CR, 

LDR, Primary ratio, CAR, NPM, ROA dan Asset Utilization, sedangkan 

variabel dependent yaitu kredit modal kerja. Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode analisis linier berganda, dari penelitian tersebut dapat 

dismipulkan bahwa CR memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap 



13 

 

kredit modal kerja, sedangkan LDR, Primary ratio, CAR, ROA dan Asset 

Utilization memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap 

penyaluran kredit modal kerja dan NPM memiliki pengaruh yang negatif tidak 

signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini merupakan Comporative 

Research yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adapun 

perbedaan dengan peneliti terdahulu antara lain:  

a. Obyek penelitian yang dipilih oleh peneliti saat ini adalah Bank Umum 

yang Go Public dengan nilai Return On Asset (ROA) memiliki nilai yang 

positif.  

b. Jika peneliti terdahulu banyak yang membahas mengenai faktor eksternal 

dan internal bank namun peneliti saat ini hanya menggunakan tiga variabel 

yang berasal dari internal bank. 

c. Penelitian saat ini menggunakan tahun pengamatan yang lebih baru yaitu 

tahun 2007-2016, berbeda dengan peneltian terdahulu yang menggunakan 

tahun pengamatan yang rata-rata dibawah 2009 dan 2014. 

B. Landasan Teori 

1. Bank 

Menurut UU Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU 

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian Bank adalah sebagai 

berikut: “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
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masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Pengertian bank tersebut diatas mencerminkan dua peran bank baik 

sebagai financial intermediate (Perantara Keuangan) maupun institute of 

economic development (Lembaga Pembangun Ekonomi). Sebagai 

perantara keuangan, bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat 

yang surplus dana dalam berbagai bentuk produk simpanan. Melalui 

penghimpunan dana, bank membayar bunga kepada masyarakat atau 

nasabah penyimpan. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut (bagian 

besar) dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang defisit dana. Melalui 

penyaluran dana (pembiayaan) bank memperoleh pendapatan bunga. 

2. Jenis Bank 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang 

Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis 

bank, yaitu: (Kasmir, 2014:20) 

a. Bank Umum 

Bank umum adalah suatu badan usaha perbankan yang 

menjalankan usahanya dengan cara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah dimana kegiatan dalam perbankan 

tersebut adalah memberikan jasa didalam lalu lintas pembayaran. Jasa 

yang diberikan oleh perbankan adalah bersifat umum, dengan artian 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula 

dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah 
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Indonesia, bahkan bisa sampai luar negeri (kantro cabang). Bank 

umum ini lebih dikenal dengan sebutan bank komersil (commercial 

bank).  

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya dengan cara konvensional atau 

dengan berdasarkan prinspi syariah. Kegiatan dalam bank BPR adalah 

bank tidak melalukan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa 

atau produk yang ditawarkan lebih sedikit dibandingkan dengan bank 

umum. BPR tidak diperbolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam 

kegiatan giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh 

dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanan kegiatan 

BPR ada yang berbasis bunga, dan berbasis syariah.  

3. Kredit Bank 

Pengertian kredit menurut UU No. 10 tentang Perbankan (revisi 

UU. No. 14 tahun 1992) yang mengatakan bahwa kredit merupakan 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan pinjaman-pinjaman antara pihak bank dengan 

pihak lain atau nasabah, kemudian peminjam dana akan mengembalikan 

kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan bunga yang 

sudah di tetapkan.    

Menurut buku Veithzal Rivai (2007:198), mengatakan bahwa istilah 

kredit berasal dari bahasa Latin credo, yang berarti I believe, I trust, saya 
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menaruh kepercayaan. Perkataan credo berasal dari kombinasi perkataan 

Sansekerta cred yang berarti kepercayaan (trust) dan perkataan latin do, 

yang berarti menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi Bahasa latin, 

kata kerjanya dan kata bendanya masing – masing menjadi credere. 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit bank 

merupakan sejumlah dana yang dipercayakan kepada pihak lain yaitu 

nasabah bank dengan jangka waktu tertentu dalam pembayaran yang akan 

disertakan dengan adanya biaya tambahan berupa bunga sebagai 

kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh pihak bank yang memberikan 

pinjaman. Dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabah terdapat 

beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit 

adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014:114) 

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bagi pihak pemberi kredit 

atau pihak bank bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang 

atau jasa) benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang 

sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak 

bank adalah sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit 

dapat disalurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit disalurkan kepada 

masyarakat maka harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih 

dahulu secara mendalam tentang yang berhubungan dengan kondisi 

nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian dan 

penyidikan tentang kondisi pemohon kredit baik sekarang maupun di 
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masa lalu guna menilai kesungguhan serta etikat baik nasabah terhadap 

bank.  

2. Kesepakatan, ini terjadi antara pihak pemberi kredit dan penerima 

kredit yang tercantum dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak.  

3. Jangka waktu, Setiap adanya pemebrian kredit yang diberikan memiliki 

jangka waktu tertentu, jangka waktu ini meliputi masa pengembalian 

kredit yang telah disepakati. Jangka waktu dalam penyaluran kredit 

merupakan batas waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah 

untuk pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua 

belah pihak.   

4. Risiko, Penyebab tidak tertagihnya suatu pinjaman kredit ini 

sebenarnya dikarenakan oleh adanya suatu tenggang waktu 

pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu 

kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini 

menjadi tanggungan perusahaan, baik risiko yang disengaja oleh 

nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja. 

5. Balas jasa, pada bank merupakan keuntungan dari pemberian suatu 

kredit atau jasa yang  dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa 

dalam bentuk bunga kredit, bank juga membebankan biaya administrasi 

kepada nasabah yang juga merupakan keuntungan bagi bank. 

Perusahaan perbankan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya, terutama penyaluran kredit sebagai kegiatan utama suatu 
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perbankan, bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian setelah 

terjadinya krisis pada tahun 1998. Dalam menentukan pemberian kredit, 

pihak bank harus menerapkan prosedur dan kebijakan yang lebih teliti dan 

harus diperketat guna menjaga tingkat kesehatan bank. Hal tersebut harus 

diterapka oleh bank demi terpeliharanya keberlangsungan kegiatan bank 

sebagai bentuk tanggung jawab dari bank atas kepercayaan masyarakat 

dalam menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. 

Peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari 

masalah kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama dalam suatu 

lembaga perbankan. besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan 

menentukan tinggkat keuntungan bank. Jika bank tidak mampu 

menyalurkan kerdit, sedangkan dana yang terhimpun dari simpanan 

banyak, akan meyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan 

kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan 

jumlah kredit, penentuan suku bunga, hingga analisis kredit.   

4. Jenis Kredit  

Suatu badan usaha perbankan memiliki tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal serta menjaga keamanan atas dana yang 

dipercayakan nasabah penyimpan dana di bank. Kredit yang aman dan 

produktif akan memberikan dampak yang positif bagi bank, yaitu pertama 

kepercayaan masyarakat terhadap bank akan meningkat, dann yang kedua 

adalah keuntungan dan kesinambungan usaha akan berlanjut. Veithzal 
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Rivai dkk (2013:201), mengatakan bahwa ada beberapa jenis kredit 

berdasarkan tujuan atau kegunaannya sebagai berikut: 

a. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan 

konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, 

atau dengan cara lain. Kredit konsumsi meliputi kredit kendaraan 

pribadi, kredit perumahan (untuk diri sendiri), kredit untuk 

pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. 

Dalam kelopok kredit ini termasuk juga kredit profesi untuk 

pengembangan profesi tentunya seperti dokter, akuntan, notaris dan 

lainnya yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-

barang yang dibeli dengan kredit tersebut. Dengan kata lain kredit 

konsumsi ini digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa 

untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam 

kegiatan usaha nasabah. Kredit ini termasauk kredit produktif. 

b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk 

menambah modal usaha atau membiayai modal kerja debitur atau 

dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Kredit Modal 

Kerja biasanya bersifat berjangka pendek dan disesuaikan dengan 

jangka waktu perputaran modal kerja nasabah. Kredit model ini 

disebut kredit produktif. 

c. Kredit investasi, yaitu kredit (berjangka atau menengah) yang 

diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, moderinisasi, 

perluasan, ataupun pendirian proyek baru seperti pembelian mesin, 
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bangunan, dan tanah untuk pabrik. Kredit investasi ini digunakan 

untuk pengadaan barang modal, seperti pembelian mesin, bangunan, 

tanah untuk pabrik, alat-alat produksi baru, perbaikan alat-alat 

produksi secara besar-besaran.  

5. Konsep Pasar Kredit 

 Loanable funds theory (Teori dana Pinjaman) 

Loanable funds theory atau Teori dana pinjaman menyatakan 

bahwa ada hubungan terbalik antara tingkat bunga dan permintaan untuk 

dana pinjaman. Semakin rendah tingkat suku bunga adalah, masyarakat 

yang menjadi nasabah lebih memungkinkan adalah untuk meminjam dana, 

yang berarti bahwa kenaikan permintaan dan kurva permintaan bergeser 

ke luar. Ketika kenaikan tarif atau suku bunga pinjaman, permintaan dana 

pinjaman menurun, yang akan menyebabkan kurva permintaan bergeser 

ke dalam. 

Hipotesis dari loanable funds theory adalah sebagai berikut: 

• Individu hanya membahas mengenai variabel nyata (keuntungan atau 

kerugian keluaran, keuntungan pembelian atau kekuatan kerugian) 

• Marginal productivity of capital asset (MPk) diberikan dan ditentukan 

secara teknis melalui karakteristik aset produktif. Hal ini mewakili 

keuntungan, dalam hal output, yang diperoleh dari peningkatan 

kapasitas produksi dengan satu tambahan modal. Semakin tinggi MPk, 

maka semakin tinggi pula suku bunga yang sebenarnya tidak harus 

memberi insentif untuk berinvestasi. 
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• Preferensi waktu individu (t) diberikan oleh selera individu. Hal ini 

berdasarkan ketidaksabaran individu: apakah individu siap menyerah 

hari ini, dalam hal output, masuk untuk lebih banyak mengkonsumsi 

di masa depan. Semakin tinggi preferensi waktu mereka (orang tidak 

suka menabung), semakin tinggi tingkat suku bunga riil (reward) yang 

harus di berikan untuk disimpan. 

• Pengusaha ingin memaksimalkan keuntungan riil mereka Π / p = q (K, 

N) - wN - rK, dengan w adalah upah dan r tingkat suku bunga riil. 

Untuk mendapatkannya mereka harus menentukan jumlah N dan 

jumlah K yang diperoleh dari: 

d(Π/p)/dN = 0 ⇒ q '(N) = w ⇔ MPL = w (permintaan tenaga kerja) 

d(Π/p)/dK = 0 ⇒ q '(K) = r ⇔ MPK = r (permintaan untuk modal) 

• Perusahaan ingin memaksimalkan utilitas mereka dengan melakukan 

arbitrase antara konsumsi sekarang dan konsumsi masa depan (dan 

hemat): U (C0, C1). Mereka melakukannya di bawah kendala mereka 

batasan anggaran intertemporal: R0 + R1 / (1 + r) = C0 + C1 / (1 + r) 

dengan R pendapatan riil, dan r tingkat bunga riil. Tingkat C0 dan C1 

ditentukan oleh (λ adalah faktor yang melekat pada kendala anggaran 

di Lagrangian): 

dℓ/dC0=0⇒U’(C0)=λ 

dℓ/dC1 = 0 ⇒ U’(C1)×(1 + r) = λ U’(C0)/U’(C1) = 1 + r ⇔ 1 + t = 1 

+ r 

dℓ/dλ = 0 
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• Untuk menyederhanakan, kita mengasumsikan bahwa peralatan 

modal benar-benar habis setelah satu periode: permintaan aset modal 

setara dengan permintaan investasi. 

• Diasumsikan bahwa penalaran mikroekonomi sebelumnya berlaku 

pada tingkat makroekonomi. 

Loanable Funds Market (Pasar Dana Pinjaman) 

• Penyedia dana pinjaman berasal dari individu yang ingin menabung. 

Mereka adalah pemberi pinjaman 

• Permintaan dana pinjaman berasal dari pengusaha yang ingin 

membeli aset modal(yaitu berinvestasi). Mereka adalah peminjam 

• Negosiasi di pasar pinjaman dibuat dalam bentuk tingkat suku bunga 

riil: penabung dapat meminjamkan pada r, dan pengusaha harus 

meminjam di r. 

Keseimbangan pasar kredit akan terjadi ketika permintaan kredit 

sama dengan penawaran kredit. Secara teori, dengan asumsi modal bank 

sama dengan nol maka penawaran kredit merupakan selisih antara jumlah 

deposit dengan Giro Wajib Minimum. Apabila penurunan kredit yang 

disebabkan oleh penawaran bank menurun, hal tersebut bisa disebabkan 

oleh turunnya kemampuan bank dalam memberikan kredit. Turunya 

kemampuan bank tersebut dapat disebabkan oleh faktor eksternal maupun 

faktor internal bank. Faktor internal bank yang menyebabkan penurunan 

penawaran kredit antara lain rendahnya jumlah dana pihak ketiga, 

rendahnya kualitas aset perbankan, tingginya nilai rasio Non Performing 
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Loan (NPL) dan menurunnya rasio ROA yang digunakan untuk 

menaggung resiko dari kredit modal kerja tersebut. Sedangkan faktor 

eksternal yang dapat menurunkan penawaran kredit yaitu menurunnya 

tingkat kelayakan kredit dari debitur akibat lemahnya kondisi keuangan 

perusahaan. Karena dalam dunia perkreditan ada istilah asymmetric 

information sehingga pihak bank senantiasa berhati-hati dalam 

menyalurkan kredit kepada debitur. Apabila terjadi penurunan penawaran 

kredit akan menyebabkan suku bunga kredit meningkat dan persyaratan 

kredit akan semakin ketat. 

Menurut Agung (dalam Kusumawati:2008), jika dilihat dari sisi 

penawaran, pada umumnya penurunan penawaran kredit sering kali tidak 

diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit akan tetapi diikuti oleh 

pengurangan kuantitas kredit (non price credit rationing). Hal ini dapat 

disebabkan oleh tingginya resiko kredit usaha debitur dan kurangnya 

informasi yang didapatkan oleh pihak bank terhadap kredibilitas debitur. 

Dengan adanya non price credit rationing kurva penawaran kredit akan 

menjadi tidak responsif (inelastis) dan akan meggeser kurva penawaran 

kredit ke Ls2 seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Dapat dilihat 

bahwa jika suku bunga naik maka permintaan kredit menurun, namun 

sebaliknya jika suku bunga turun maka permintaan akan kredit meningkat. 

Berbeda lagi apabila suku bunga tetap maka akan menggeser kurva Ls2. 
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Gambar 2.1 

Penurunan kredit akibat penurunan penawaran 

 

Sumber: jurnal kusumawati:2008 

Sedangkan jika dari sisi permintaan, penurunan permintaan kredit 

biasanya disebabkan oleh masalah struktural yang berasal dari piahk 

masyarakat seperti adanya ketidakpastian usaha, buruknya iklim usaha, 

proses perizinan yang rumit serta lambatnya proses birokrasi. Penurunan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2, yaitu awalnya keseimbangan 

berada pada E0, dimana kuantitas kredit yang diminta sebanyak L0. 

Penurunan permintaan kredit (dari Ld0 ke Ld1) akan menurunkan suku 

bunga kredit (dari i0 ke i1) yang berimplikasi pada penurunan 

keseimbangan (E0 ke E1). Dari sisi lain cara suatu bank dalam menanggapi 

penurunan permintaan kredit adalah dengan cara pihak bank akan 

memberlakukan adanya kebijakan baru seperti menurunkan persyaratan 

kredit, seperti suku bunga, jumlah agunan dan jangka waktu peminjaman 

dana.  
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Gambar 2.2 

Penurunan permintaan kredit 

 

 
Sumber: Jurnal Kusumawati:2008 

6. Modal Kerja 

Seorang manajer keuangan perusaan atau perbanka yang bijaksana 

akan selalu mendasarkan sebagai keputusan dengan menyeimbangkan 

pemahaman antara kondisi realita di pasar (market condition) dan 

kepimilika teori yaitu konsep dalam bidang manajemen modal kerja. 

dengan tujuan dihasilkannya suatu rekomendasi keputusan yang aspiratif 

serta terpercaya. (Fahmi, 2012:105) 

modal kerja merupakan aktiva lancar dan pasiva lancar. 

Manajemen modal kerja memiliki beberapa arti penting bagi perusahaan. 

Pertama, modal kerja menunjukan ukuran besarnya investasi yang 

dilakukan perusahaan dalam aktiva lancar dan klaim atas perusahaan yang 

diwakili oleh utang lancar. Kedua, investasi dalam aktiva likuid, piutang 

barang adalah sensitif terhadap tingkat produktifitas dan penjualan. 
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Menurut Bambang Riyanto (dalam Fahmi,2012) ada tiga macam 

konsep modal kerja yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional, 

sebagia berikut: 

1) Konsep Kuantitatif, konsep ini mendasarkan pada kuantitas dari dana 

yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar dimana aktiva ini 

merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk aktiva 

dimana dana yang tertanam didalamnya akan dapat bebas lagi dalam 

waktu yang pendek. Dengan demikian modal kerja menurut konsep ini 

adalah keseluruhan dari aktiva lancar. Modal kerja dalam konsep ini 

biasa dikenal dengan modal kerja kotor. 

2) Konsep Kualitatif, modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian 

dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasional tanpa menggangu likuiditas, yaitu yang 

merupakan kelebihan aktiva lancar diatas utang lancar. 

3) Konsep Funsional, konsep ini mendasarkan pada dana dalam 

menghasilkan pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan atau 

digunakan dalam perusahaan adalah dimasukkan untuk menghasilkan 

pendapatan. Ada sebian dana yang digunakan dalam sutau periode 

accounting tertentu yang seluruhnya langsung menghasilkan 

pendapatan pada periode tersebut dan ada sebagiandana lain yang juga 

digunakan selama periode tersebut tetapi tidak seluruhnya digunakan 

untuk mengasilkan laba. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal kerja yaitu kebutuhan 

modal yang akan habis dalam siklus usaha yang dapat dilihat dari neraca 

perusahaaan berupa uang kas ditambah dengan piutang dagang 

ditambahkan dengan persediaan baik persediaan barang jadi, barang dalam 

proses, dan persediaan bahan baku. Modal kerja dibagi menjadi dua yaitu 

modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Perhitungan modal kerja sangat 

berguna untuk menilai apakah kegiatan bisnis sudah cukup efisien dalam 

memanfaatkan sumber daya perusahaan. Rumus untuk menghitung modal 

kerja sebagai berikut: 

 

 

Apabila yang dicari adalah modal kerja kotor maka akan  dikurangi 

dengan Current Liabilitisnya (kewajiban lancar). Namun jika modal kerja 

bersih maka akan dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Jadi modal 

kerja merupakan sejumlah dana yang tersimpan pada aktiva lancar yang 

digunakan untuk kegiatan opeasional perusahaan. (Wibowo, 2007 dalam 

Triasdini, 2010) 

Sehingga kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan 

untuk meningkatkan keperluan produksi dalam operasional usahanya. 

Sebagai contoh kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh bank 

digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-

biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi. 

 

Modal kerja = aktiva lancar – utang lancar 
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7. Sumber Dana Bank  

a. Pengertian Sumber Dana Bank 

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana 

dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri 

apakah dari dana bank itu sendiri atau dari simpanan masyarakat dan atau 

dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat 

pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau 

menjual saham. Perolehan dana akan disesuikan dengan tujuan dari 

penggunaan data tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar 

kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu pemilihan dana harus 

dilakukan dengan tepat. Secara garis besar dana bank dapat diperloeh dari 

bank itu sendiri, masyarakat luas, dan lembaga lainnya. (Kasmir, 2014:68) 

1) Dana yang bersumber dari bank sendiri merupakan dana yang 

diperoleh dari dalam bank tersebut. Perolehan dana tersebut biasanya 

digunakan jika bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana 

dari luar. Kemudian dana ini dapat pula dicari sesuai tujuan bank.  

2) Dana yang bersumber dari masyarkat luas merupakan dana yang 

disimpan oleh masyarakat pada pihak bank dalam bentuk tabungan, 

giro dan deposito.  

3) Dana yang bersumber dari lembaga lain merupakan dana tambahan 

apabila bank mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana bank 

dan dana dari masyarakat luas. Dana yang berasal dari sumber ini 

relatif lebih mahal dan bersifat sementara waktu saja. Dana yang 
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diperoleh dari sumber ini akan digunakan untuk membiayai atau 

membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana ini dapat 

bersumber dari Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI), 

pinajaman antar bank, dan pinjaman dari bank-bank luar negeri.  

b. Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana yang sangat 

penting dalam kegiatan operasi suatu bank jika mampu membiayai 

operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya dana yang dihimpun dari 

masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan 

sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut 

juga “Dana Pihak Ketiga” ini disamping mudah mencarinya juga 

tersedia banyak dimasyarakat. 

Menurut Taswan (2010:176), produk bank yang sangat 

popular di kalangan masyarakat dan dunia perbankan secara umum 

ada tiga macam yaitu giro, tabungan dan deposito. Apapun 

pengembangan produk yang dilakukan bank untuk menghimpun dana 

selalu berbasis pada ketiga produk tersebut. Produk ini adalah produk 

yang memerlukan biaya untuk menjualnya. Bank perlu membayar 

bunga kepada gairan atau deposan. 

Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis 

dimasudkan agar para penyimpa mempunyai pilihan sesuai tujuan 

masing-masing nasabah. Tiap pemilihan memiliki pertimbangan 

tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. 
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Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan dari 

bunga dan kemudahan atau keamanan uangnya. Pembagian jenis 

simpanan tersebut sebagai berikut: (Kasmir, 2014:71) 

1) Simpanan Giro 

Simpanan giro atau lebih dikenal dengan sebutan rekening giro 

berdasrakan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 

tanggal 10 November 1998 adalah simpanan dengan penarikannya 

dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana 

perintah pembayaran lainnya atau dalam bentuk pemindahbukuan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa simpanan giro 

merupakan simpanan yang dapat diambil setiap saat. Artinya, uang 

yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah 

memenuhi berbagai persyartan yang ditetapkan, misalnya waktu jam 

kantor, kebsahan dan kesempurnaan cek, serta saldo yang tersedia 

pada rekening giro.  

2) Simpanan Tabungan 

Pengertian simpanan tabungan menurut Undang-Undang 

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang dengan  

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu 

yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah, namun tidak dapat 

ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 
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Pengertian penarikan yang hanya dapat dilakukan menurut 

syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk 

menarik uang yang disimpan direkening tabungan antar satu bank 

dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank yang 

mengeluarkannya. Selanjtnya sarana penarikan dapat dibagi menjadi 

4 yaitu, buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, dan Automated Teller 

Machine (kartu ATM). 

3) Simapanan Deposito  

Simpanan Deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan 

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan pihak 

bank.   

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uang untuk 

jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut akan dapat dicairkan 

setelah jangka waktu 3 bulan tersebut berakhir dan sering disebut 

tanggal jatuh tempo.  

8. Non Perfoming Loan (NPL) 

Kelancaran seorang debitur atau nasabah dalam mengembalikan 

kewajibannya, yaitu angsuran pokok dan bunga, adalah sebuah keharusan. 

Karena pada dasarnya bank memiliki fungsi yaitu sebagai lembaga 

intermediasi perbankan yang menampung dana dan menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada masyarakat. Sehingga pembayaran kredit yang 
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dilakukan oleh nasabah atau debitur merupakan suatu keharusan agar 

kegiatan operasional bank tetap berjalan dengan lancar. Apabila ada 

banyak debitur yang menunggak pembayaran kredit maka bank tersebut 

tidak bisa mendapatkan kembali dana yang telah dikeluarkan, tentunya hal 

ini dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan bisa mempengaruhi 

tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun.  

Perusahaan perbankan sudah memiliki kriteria dalam memberikan 

penilaian dan menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan 

pembayaran angsuran pokok dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang 

telah disepakati kedua belah pihak, yang diatur dalam Surat Keputusan 

Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998. Dalam 

surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, 

dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dari kelima 

golongan kredit tersebut yang tergolong dalam kolektabilitas kredit 

bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit 

kurang lancar, diragukan dan macet atau dikenal dengan Non Performing 

Loan (NPL). Dimana Non Performing Loan (NPL) merupakan persentase 

kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet 

terhadap total kredit yang disalurkan). NPL juga dapat diartikan sebagai 

pinjaman yang diberikan mengalami kesulitan pelunasan baik akibat 

faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor 

ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar (Meydianawathi,2006).  
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Rasio Non Performing Loan (NPL) ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑁𝑃𝐿 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

 

Komponen kredit bermasalah yang sudah dijabarkan merupakan 

kredit yang tergolong dalam kolektibilitas tingkat kurang lancar, 

diragukan, dan macet. Ketentuan dari Bank Indonesia untuk perbankan 

untuk menjaga rasio NPL ini berada di bawah 5%. 

Menurut Budiawan (dalam Triasdini 2010), bank yang mengalami 

peningkatan dalam penyaluran kredit akan memungkinkan adanya Non 

Performing Loan (NPL) yang meningkat sejalan dengan beban. Hal 

tersebut tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan modal bank. Karena 

modal tersebut digunakan untuk kegitan opersiaonal dan menanggung 

resiko yang akan terjadi pada bank.  

9. Return On Asset (ROA) 

Return On Assets adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan secara relatif 

dibanding dengan total assetnya. Dengan kata lain ROA merupakan 

ukuran dalam menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset bank 

tersebut. Semakin tinggi ROA yang dimiliki bank dari segi penggunaan 

asset maka semakin besar pula laba atau penghasilan yang didapat dan 

posisi bank akan semakin membaik.  

Bank dalam menghasilkan laba, analisis ROA menggunakan total 

aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan 
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biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Biaya-biaya pendanaan yang 

dimaksud adalah bunga yang merupakan biaya pendanaan dengan hutang. 

Deviden yang merupakan biaya pendanaan dengan saham dalam analisis 

ROA tidak dihitungkan. Biaya bunga ditambahkan ke laba yang diperoleh 

perusahaan. Semakin besar rasio return on assets ini mengindikasikan 

semakin baik kinerja suatu bank (Taswan, 2010:167). Dengan kelancaran 

bank dalam menghasilkan ROA yang semakin besar, maka bank akan 

cenderung lebih mudah dalam memberikan persetujuan terhadap kredit 

yang diajukan oleh nasabah karena tingkat kemampuan bank 

menghasilkan laba sudah baik. 

Terdapat cara perhitungan rasio ini yaitu secara teoritis dan secara 

praktis (sesuai perhitungan Bank Indonesia). Jika secara teoritis yang 

digunakan adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total asset. 

Sedang menurut ketentuan Bank Indonesia dan yang akan dipakai dalam 

penelitian ini diformulasikan sebagai berikut berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

Alasan penggunaan ROA dikarenakan oleh Bank Indonesia 

sebagai pembina dan pengawas atau biasa disebut bank sentral, agar 

perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur 

dengan aset dimana yang sebagian besar dananya berasal dari masyarakat 

luas dan nantinya juga akan disalurkan kembali kepada masyarakat. 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik 
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adalah sebesar 1,5%, meskipun ini bukan suatu keharusan. (Dendawijaya, 

2009:118).  

10. Modal Bank 

a. Bentuk Dasar Modal 

Keberlangsungan hidup suatu perusahaan perbankan sangat 

dipengaruhi oleh kecukupan modal yang dapat menjalankan kegiatan 

operasional bank. Beberapa teori permodalan bank pada dasarnya sudah 

memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen bank. 

Apabila bank memiliki kecukupan modal yang jumlahnya besar akan 

menyebabkan pemegang saham lebih berhati-hati dalam mengelola bank, 

namun sebaliknya apabila bank memiliki kecukupan modal yang sedikit 

maka akan dapat mengurangi kepercayaan masyarkat. 

Modal bank adalah dana yang dimiliki oleh pemilik perusahaan 

atau pemegang saham yang akan diinvestasikan dalam rangka pendirian 

badan usaha bank dan membiayai kegiatan bank disamping itu juga untuk 

memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Klasifikasi 

modal bank dapat secara umum dapat dibagi menjadi tiga menurut George 

Hempel yaitu: (Taswan, 2010:214) 

1) Subordinated Debt, yaitu hutang kepada pihak lain dengan 

pelunasaanya yang hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya 

kewajiban pembayaran kepada kreditur lainnya misalnya penitipan 

dana. Subordinated Debt biasanya dikenakan bunga, yaitu bank akan 

membayar bunga tertentu di masa mendatang. 
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2) Prefered Stock, yaitu dana yang diberikan oleh pemegang saham yang 

berkewajiban membayar deviden dalam jumlah tertentu yang dapat 

dilakukan setelah terpenuhinya pembayaran kepada penitip dana. 

3) Common Stock, yaitu modal bank yang dimiliki oleh suatu perbankan 

yang terdiri dari dana pemilik saham, harga saham diatas pari, 

cadangan modal dan laba ditahan.  

b. Fungsi Modal  

Modal bank memiliki fungsi sebagai berikut: (Taswan, 2010:214) 

1) Untuk melindungi kreditur yang menyimpan dananya pada bank. 

Bank harus menyediakan dana masyarakat yang disimpannya yang 

akan diambil sewaktu-waktu. Modal bank juga digunakan untuk 

menangkal semua kerugian yang akan dialami usaha perbankan 

sebagai akibat salah satu atau kombinasi risiko usaha perbankan 

misalnya terjadi insolvency dan likuiditas bank.  

2) Untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat berkenaan 

dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah 

jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan 

operasi bank. 

3) Untuk memenuhi pembiayaan aktiva tetap seperti gedung, peralatan 

dan lain sebagainya. 

4) Untuk memenuhi standar modal minimal yang sehat sesai peraturan 

otoritas moneter. 
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c. Kecukupan Modal Bank 

Tingkat kecukupan modal sangat bergantung pada portofolio 

asetnya. Semakin besar penempatan dana pada aset yang beresiko tinggi, 

maka semakin rendah rasio kecukupan modal yang dimiliki bank. 

Sebaliknya jika bank menempatkan dana pada aset yang beresiko rendah, 

maka bank dapat menaikkan rasio kecukupan modalnya. Modal yang 

diperhitungkan pada neraca bank adalah modal inti dan modal pelengkap. 

(Taswan, 2010:224) 

a. Modal inti merupakan modal yang disetor oleh para pemegang saham 

dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambahkan 

dengan laba yang ditahan. Modal terbesar pada perbankan adalah 

modal yang disetor oleh pemegang saham. Sedangkan selebihnya 

sangat bergantung pada laba yang diperoleh dan kebijakan dari Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). 

b. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang tidak berasal 

dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi, yaitu cadangan 

revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang 

diklasifikasikan, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi. 

11. Alokasi Dana 

a. Pendekatan Alokasi Dana 

Menurut Dendawijaya (2009:54), cara penempatan (alokasi) dana 

oleh suatu bank umum dengan mempertimbankan sumber dana yang 
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diperoleh oleh bank yang terdiri dari dua pendekatan yang dapat 

digunakan oleh bank, yaitu: 

1) Pool Of Funds Approach  

Pool of funds approach adalah alokasi dank dengan tidak 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti 

sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya.  

2) Assets Allocation Approach 

Assets allocation approach adalah penempatan dana ke berbagai 

aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap 

jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu, dan tingkat 

harga perolehan sumber dana tersebut.  

b. Jenis-Jenis Alokasi Dana Bank  

1) Primary Reserve (Cadangan Primer) 

Prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan dana 

untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (sebagai 

pembina dan pengawas bank). Dana-bana akan dialokasikan untuk 

memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum atau disebut juga giro 

wajib minimum karena penempatannya berupa giro bank umum pada 

Bank Indonesia. 

Cadangan Primer merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, 

terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinyapenarikan oleh 

nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarkat yang disimpan 
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pada bank tersebut dan juga pencairan kredit sesuai dengan kesepakatan 

yang dibuat oleh pihak bank dan pihak nasabah. 

Dengan demikian, pembentukan cadangan primer dimaksudkan 

untuk memenuhi ketentuan likuiditas bank wajib minimum, keperluan 

operasi bank, semua penarikan simpanan, dan permintaan pencairan 

kredit dari nasabah. Disamping itu, cadangan primer juga digunakan 

untuk penyelesaian kliring antarbank dan kewajiban-kewajiban bank 

lainnya yang harus segera dibayar. 

Dalam praktiknya, cadangan primer adalah dana dalam kas dan 

saldo rekening koran bank pada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, 

serta warkat-warkat dalam proses penagihan. Komponen-komponen ini 

sering pula disebut sebagai alat-alat likuid.  

2) Secondary Reserve (Cadangan Sekunder) 

Perioritas kedua dalam alokasi dana adalah penempatan dana-

dana ke dalam noncash liquid asset (aset likuid yang bukan kas) yang 

dapat memberikan pendapatan kepada bank dan terdiri atas surat-surat 

berharga paling likuid yang setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa 

mengakibatkan kerugian pada bank.  

Tujuan utama dari cadangan sekunder adalah untuk dijadikan 

sebagai pelengkap atau cadangan pengganti bagi cadangan primer. 

Karena sifatnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi bank selain 

berfungsi sebagai cadangan, secondary reserve dapat memberikan dua 
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manfaat bagi bank, yaitu untuk menjaga likuiditas bank dan 

meningkatkan profitabilitas bank.    

3) Loan Portofolio (Kredit) 

Prioritas ketiga didalam alokasi dana adalah penyaluran kredit. 

Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi cadangan primer 

dan sekundernya, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit 

yang akan disalurkan.  

Dalam praktik perbankkan di Indonesia, dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank sentral (Bank Indonesia) 

sebagai pembina dan pengawas bank umum, penentuan besarnya volume 

kredit dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yaitu, Reserve Requirement, 

Loan to Deposit Ratio (LDR), Batas Maksimum Pemberian Kredit 

(BMPK).  

4) Portofolio Invesment 

Prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank yaitu dengan 

mengalokasikan sejumlah dana pada investasi portofolio. Alokasi dana 

bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa setelah penanaman dana 

dalam bentuk pinjaman (kredit) telah memenuhi kriteria atau target 

tertentu. Karena pengalokasian dana untuk jenis ini adalah 

mengharapkan pendapatan yang memadai bagi bank, maka sifat aktiva 

ini biasanya lebih permanen atau berjangka panjang. 
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5) Fixed Assets (Aktiva Tetap) 

Alokasi dana yang terakhir adalah penanaman dana dalam bentuk 

aktiva tetap, seperti pembelian tanah, pembangunan gedung kantor bank, 

peralatan operasional bank. Invetasi tersebut aktiva tetap yang berbentuk 

hardware, software, konsultan, bentuk teknis dan lainnya yang 

ditunjukkan untuk memperlancar kegiatan operasional bank.  

C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL 

1. Hubungan DPK terhadap  Kredit Modal Kerja 

Menurut Taswan (2010:176), produk bank yang sangat popular di 

kalangan masyarakat dan dunia perbankan secara umum ada tiga macam yaitu 

giro, tabungan dan deposito. Apapun pengembangan produk yang dilakukan 

bank untuk menghimpun dana selalu berbasis pada ketiga produk tersebut. 

Produk ini adalah produk yang memerlukan biaya untuk menjualnya. 

Mengingat fingsi bank sebagai intermediasi, dana yang dihimpun dari 

masyarakat akan di salurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana dengan penyaluran kredit. Oleh karena itu, jika jumlah dana yang 

dihimpun dari masyarakat banyak maka kredit yang disalurkan juga akan 

semakin banyak. 

Hipotesisi yang dibuat adalah dana pihak ketiga akan berpengaruh  

terhadap penyaluran kredit modal kerja, dikarenakan oleh jika dana masyarakat 

yang dihimpun oleh pihak bank dengan jumlah besar maka jumlah dana yang 

disalurkan oleh pihak bank juga akan semakin, mengingat bahwa fungsi bank 

adalah sebagai intermediasi. 
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2. Hubungan NPL terhadap Kredit Modal Kerja  

Perkembarangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan 

bagi pihak bank adalah apabila terjadinya kredit bermasalah. Hal ini 

disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk 

membayar angsuran pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua 

belah pihak dalam perjanjian kredit, (Dendawijaya, 2009:81).  

Kelancaran seorang debitur atau nasabah dalam mengembalikan 

kewajibannya, yaitu angsuran pokok dan bunga, adalah sebuah keharusan. 

Karena pada dasarnya bank memiliki fungsi yaitu sebagai lembaga 

intermediasi perbankan yang menampung dana dan menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat. Sehingga pembayaran kredit yang dilakukan oleh 

nasabah atau debitur merupakan suatu keharusan agar kegiatan operasional 

bank tetap berjalan dengan lancar. 

Hipotesis yang dibuat adalah NPL akan berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit modal kerja. Ketika suatu bank memiliki banyak kredit yang 

bermasalah, maka NPL dapat mempengaruhi kondisi kesehatan bank, sehingga 

bank tidak mampu menyalurkan kredit. 

3. Hubungan ROA terhadap Kredit Modal Kerja 

Tingkat laba atau biasa disebut dengan profitability yang diperoleh oleh 

bank ini biasanya dikenal dengan return on asset (ROA). Rasio ini digunakan 

untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh atau 

menghasilkan  keuntungan atau laba keseluruhan. Semakin tinggi nilai rasio 

ROA suatu bank, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh 
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bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. 

Rasio ini dapat diperoleh dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan 

total aktiva. Menurut Taswan (2010:165), terdapat cara perhitungan rasio ini 

(sesuai perhitungan Bank Indonesia), yang digunakan adalah laba sebelum 

pajak dibagi dengan total asset. 

Menurut Bank Indonesia (2006), ROA membandingkan laba terhadap 

total asset, apabila terjadi peningkatan ROA secara signifikan maka akan 

berpengaruh juga terhadap penyaluran kredit pada bank. Semakin besar Return 

On Assets (ROA) suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank tersebut dengan laba yang besar maka suatu bank dapat 

menawarkan kredit lebih banyak. 

Hipotesis yang dibuat adalah ROA akan berpengaruh terhadap 

penyaluran kredit modal kerja. Semakin besar keuntungan suatu bank, maka 

bank tersebut akan menyalurkan kembali dana yang tersimpan untuk 

disalurkan dalam bentuk kredit sehingga dapat memperoleh keuntungan 

kembali. 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dimunculkan, 

maka diciptakanlah kerangka pikiran sebagai berikut: 
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NPL 

Return On Asset 

Kredit 

Modal Kerja 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teori dan penelitian terdahulu. 

Maka perumusan hipotesis dalam penelitian adalah:  

Diduga variabel bebas Dana Pihak Ketiga (DPK), Returt On Asset (ROA) 

dan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal 

kerja pada bank yang go public di Indonesia yang termasuk dalam kriteria 

penelitian. 


