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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa jurnal penelitian 

terdahulu sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. 

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait 

dengan penelitian ini : 

Penelitian Martin, dkk (2014) : dengan judul “Pengaruh Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), 

Return On Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM), Dan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Pemberian Kredit  (Studi Kasus 

Pada Pd. Bpr Bkk Pati Kota Periode 2007-2012)”.  

Berdasarkan hasil regresi linear berganda penelitian ini menyimpulkan 

bahwa Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio dan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian 

kredit. Sementara itu, Non Performing Loan dan Return On Asset berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pemberian kredit sedangkan Net  Interest 

Margin berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pemberian kredit. 

Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara CAR, LDR, NPL, 

ROA, NIM dan BOPO terhadap pemberian kredit dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,960. 
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Penelitian Sofyan (2015) dengan menggunakan variabel  LDR, CAR, 

NPL, BOPO, ROA dan DPK. Metode least square digunakan untuk 

mengenalisa data dengan bantuan software Eviews versi 8.  

Berdasarkan penelitian diperoeh hasil bahwa LDR, CAR, NPL, BOPO, 

ROA dan DPK berpengaruh secara bersama-sama terhadap kredit BPR sebesar 

98,72%. Secara parsial pengaruh LDR terhadap kredit 0.2%, pengaruh NPL 

terhadap kredit BPR sebesar sebesar 1.080%, pengaruh DPK terhadap kredit 

BPR sebesar -2.07%. sedangkan CAR, BOPO dan ROA tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap kredit BPR.  

Penelitian Siregar (2016) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, 

Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Periode 

2012 – 2014 (Studi Kasus Pada BPR di Kabupaten Bantul)”. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier 

berganda.  

Hasil penelitian di atas  menunjukkan bahwa: (1) Dana Pihak Ketiga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penyaluran Kredit pada 

BPR di Kabupaten Bantul periode 2012-2014, dibuktikan dengan koefisien 

regresi 1,607, koefisien determinasi (r2) sebesar 88,1%, thitung sebesar 14,377 

> ttabel 1,701 dan signifikansi 0,000 < 0,05, (2) Capital Adequacy Ratio 

(CAR) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Jumlah Penyaluran 

Kredit pada BPR di Kabupaten Bantul periode 2012-2014, dibuktikan dengan 

koefisien regresi -1,912, koefisien determinasi (r2) sebesar 6,8%, thitung 1,429 

< ttabel 1,701 dan signifikansi 0,164 > 0,05, (3) Dana Pihak Ketiga dan Capital 
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Adequacy Ratio (CAR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah 

Penyaluran Kredit pada BPR di Kabupaten Bantul periode 2012-2014, 

dibuktikan dengan koefisien determinasi (Adjusted R2) 91,9% dan Fhitung 

164,868 > F tabel 3,35 dan signifikansi 0,000 < 0,005. 

Hubungan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu adalah penelitian 

ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Martin, dkk (2013), Sofyan (2015), dan Siregar (2016), penelitian yang 

dilakukan sama-sama mengenai kinerja keuangan dan penyaluran kredit pada 

Bank Perkreditan Rakyat dengan metode penelitian menggunakan analisis 

regresi linier berganda, hanya saja tempat dan tahun penelitian  berbeda. Pada 

penelitian ini  menggunakan analisis tiga (3) rasio yakni rasio kecukupan 

modal (CAR), rasio return on assets (ROA), dan rasio risiko kredit bermasalah 

(NPL). Obyek penelitian adalah BPR Kota Surabaya periode 2014 - 2018. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Bank 

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di 

bidang keuangan. Terdapat beberapa definisi tentang bank dari berbagai 

sumber, diantaranya yaitu : Menurut Kasmir (2004 : 9) bahwa bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

Dari penjelasan tersebut bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak 

di  bidang keuangan, jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 

tiga kegiatan utama yaitu : 
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a. Menghimpun dana, 

b. Menyalurkan dana, dan 

c. Memberikan jasa bank lainnya. 

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan 

pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya 

hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan diatas.  

2. Fungsi Bank 

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat 

berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services.  

a. Agen of Trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, 

uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat 

yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak 

bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur 

atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank 

percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan 

mengelola dan pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan 

untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik 
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untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh 

tempo. 

b. Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan di sektor riil 

tidak dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila 

sector moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa 

penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan 

perekonomian di sector riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat 

melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi 

barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak 

dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian 

suatu masyarakat.  

c. Agent of Service 

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank 

juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa 

yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian 

masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman 

uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian 

tagihan. 

3. Jenis – jenis Bank 

a. Jenis bank berdasarkan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 membagi 

bank menjadi dua jenis, yaitu : 
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1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum 

melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, 

menempatkan dana dan memperlancar lali lintas pembayaran giral. 

2) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya 

sangat terbatas di wilayah tertentu, misalnya di kabupaten saja. Bank 

Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan mengikuti kliring atau terlibat 

dalam transaksi giral (Taswan 2006 : 4-5). 

b. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya 

1) Bank pemerintah pusat, yaitu Bank – bank komersial, Bank Tabungan 

atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di 

tangan pemerintah pusat. 

2) Bank Pemerintah Daerah, yaiu Bank – bank komersial, Bank 

Tabungan atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya 

berada di tangan Pemerintah Daerah. 

3) Bank Swasta Nasional, yaitu Bank yang dimiliki oleh Warga Negara 

Indonesia. 

4) Bank Asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh 

pihak asing. 
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5) Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta 

domestik dan swasta asing. 

c. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa  

1) Bank devisa, yaitu bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia 

untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta 

menyelenggarakan lalulintas pembayaran dengan luar negeri. 

2) Bank non devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh izin dari Bank 

Indonesia untuk menjual, membeli, dan menyimpan devisa serta 

menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. 

4. Bank Perkreditan Rakyat 

a. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat 

Lembaga perkreditan rakyat muncul pada abad ke – 19, ditandai dengan 

terbentuknya beberapa lembaga seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, 

dan Bank Dagang Desa (Bank Pasar) pada zaman kolonial Belanda. Pada 1988, 

melalui Keputusan Presiden RI No. 38, pemerintah mengeluarkan Paket 

Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988) yang menjadi momentum awal 

pendirian BPR-BPR baru. Bank-bank pasar yang telah terbentuk dikukuhkan 

menjadi BPR berdasarkan pada Pakto 1988 (Budisantosa 2013 : 196). 

b. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

1) Asas Bank Perkreditan Rakyat 

Asas Bank Perkreditan Rakyat adalah demokrasi ekonomi dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem 

ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang 
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memiliki 9 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus 

dihindari (Budisantoso, 2014 : 197). 

2) Tujuan Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat mempunyai sasaran melayani kebutuhan petani, 

peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena 

sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum sehingga dapat 

mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan 

berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para 

pelepas uang atau rentenir (Budisantoso, 2013 : 197). 

3) Fungsi Bank Perkreditan Rakyat 

Fungsi Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya sekedar menyalurkan kredit 

kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima 

simpanan dari masyarakat (Latumaerissa, 2012 : 300). 

c. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat 

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. 

d. Usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh effect 

(selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan) dan pendapatan bunga. 

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR, antara lain sebagai berikut : 
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1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

2) Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, 

maupun Kredit Konsumsi. 

3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip 

syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan pada Prinsip 

Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. 

Demikian juga BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan pada 

Prinsip Syariah. 

4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. 

e. Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR 

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum, tetapi tidak 

boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR, antara lain : 

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

pembayaran. 

b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali melakukan 

transaksi jual beli uang kertas asing (money changer) sebagai pedagang 

valuta asing atas izin Bank Indonesia. 

c) Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern 

terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. 
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d) Melakukan usaha perasuransian; 

e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud 

dalam usaha BPR. 

5. Pengertian Kredit 

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 

tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah 

„penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, 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‟. Menurut Undang-undang tersebut, 

penyediaan dana untuk nasabahnya tidak hanya bisa dalam bentuk kredit. 

Penyediaan dana tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia, seperti tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998. 

Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya mendominasi sebagian besar 

pengalokasian dana bank. 

6. Prinsip Pemberian Kredit 

Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit 

yang diberikan akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian 

kredit sebelum kredit tersebut disalurkan, untuk mendapatkan nasabah yang 

benar – benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5 C 

dan 7 P, penilaian dengan analisis tersebut menurut Kasmir (2008:117) adalah 

sebagai berikut : 
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a. Character, Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak 

dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat 

dipercaya. Pemberian kredit didasari atas dasar kepercayaan yang 

berasal dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak 

maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, 

peminjam mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi 

sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun 

dalam menjalankan usahanya. Karakter ini merupakan faktor 

dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut mempunyai itikad 

baik untuk mampu dan menyelesaikan utangnya, namun jika tidak 

memiliki itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi 

bank di kemudian hari. 

b. Capacity, analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam 

membayar kredit, dari penilaian dapat terlihat kemampuan 

nasabah/kreditur dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini 

dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam 

mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam 

mengembalikan kredit yang disalurkan. 

c. Capital, digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif 

atau dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba -  

rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi 

likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. 

Semakin besar modal dalam perusahaan, tentu akan semakin tinggi 
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kesungguhan calon debitur dalam menjalankan usahanya dan bank 

akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. 

d. Condition, menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, 

sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan 

datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai 

hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit 

tersebut bermasalah relatife kecil. Tidak jarang juga dalam pemberian 

kredit ini selalu dihadapkan pada tantangan dalam kondisi ekonomi 

secara makro. Oleh karena itu, melihat kondisi diatas, pihak bank juga 

harus memiliki ukuran risiko dalam pemberian kredit jika melihat dari 

aspek ini. Sehingga diharapkan tidak ada kendala dalam pengembalian 

kredit meskipun ada hambatan aspek ekonomi secara makro diatas. 

e. Collateral, Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik 

yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi 

jumlah kredit yang diberikan. Karena dengan hal tersebut, tentu akan 

mengamankan pemberian kredit apabila terjadi kegagalan pembayaran 

dari nasabah akibat menurunnya omset usaha ataupun karena hal lain. 

Sedangkan penilaian kredit dengan analisis 7 P antara lain : 

a. Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau 

tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa 

lalunya.penilaian personality mencakup emosi, tingkah laku, dan 

tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan 

menyelesaikannya. 
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b. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu 

atau golongan – golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. 

c. Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 

d. Prospect, yaitu untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan 

dating menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai 

prospek atau sebaliknya, hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit 

yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya kreditur yang 

rugi akan tetapi juga nasabah. 

e. Payment, merupakan ukuran  bagaimana nasabah mengembalikan 

kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan. 

f. Profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan 

nasabah dalam mencari laba, profitability diukur dari periode akan 

tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan kredit yang 

akan diperolehnya. 

g. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang 

diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yag 

diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan nasabah 

dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. 

7. Jenis – Jenis Kredit 

Atas  dasar tujuan penggunaan dananya oleh debitor, kredit dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Kredit Modal Kerja (KMK) 
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KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja nasabah. Sebagai contoh, apabila nasabah bergerak dalam bidang 

perdagangan sembako, KMK dapat digunakan untuk pembelian sembako, 

honor supir truk yang mengangkut sembako, pembelian solar untuk 

menjalankan truk, tagihan listrik di kantor, dan lain-lain. KMK biasanya 

berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal 

kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri atas 2 (dua) 

macam, yaitu : 

1) KMK-Revolving 

Apabila kegiatan usaha debitor dapat diharapkan berlangsung secara 

berkelanjutan dalam jangka panjang dan pihak bank cukup mempercayai 

kemampuan dan kemauan nasabah, maka fasilitas KMK nasabah dapat 

diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan 

kredit baru. KMK semacam ini disebut sebagai KMK-Revolving. Bank 

hanya perlu secara berkala meninjau kinerja nasabah berdasarkan laporan 

kegiatan usaha yang wajib diserahkan nasabah secara rutin. Hanya apabila 

pihak bank mulai meragukan kinerja nasabah, maka bank dapat saja 

meninjau kembali pemberian fasilitas KMK-Revolving kepada nasabah. 

2) KMK-Einmaleg 

Apabila volume kegiatan usaha debitor sangat berfluktuasi dari waktu 

ke waktu dan atau pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan 

kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalau memberikan 

KMK-Einmaleg. Fasilitas KMK ini hanya diberikan sebatas satu kali 

perputaran usaha nasabah, dan apabila pada periode selanjutnya nasabah 
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menghendaki KMK lagi maka nasabah harus mengajukan permohonan 

kredit baru. KMK jenis ini juga dapat diberikan kepada debitor yang 

kegiatan usahanya sangat tergantung pada proyek yang diperoleh. 

b. Kredit Investasi (KI)  

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang 

modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Apabila nasabah bergerak 

dalam bidang perdagangan sembako misalnya, KI dapat digunakan untuk 

pembelian tanah dan bangunan untuk kantor, komputer untuk kantor, truk 

pengangkut sembako, dan lain-lain. KI biasanya berjangka menengah atau 

panjang, karena nilainya yang relatife besar dan cara pelunasan oleh nasabah 

melalui angsuran. 

c. Kredit Konsumsi 

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan 

barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal 

dalam kegiatan usaha nasabah. Penggunaan kredit ini misalnya untuk 

pembelian mobil, rumah, dan barang-barang konsumsi yang lain. Kredit jenis 

ini sering kali juga diberi nama kredit multiguna, yang berarti bisa digunakan 

untuk berbagai tujuan oleh nasabah. 

8. Alokasi Kredit BPR 

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus dipertahankan 

oleh BPR, yaitu : 

a. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai 

dengan perjanjian. 
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b. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank 

Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian 

jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada 

peminjam atau sekelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas 

maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

c. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank 

Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian 

jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada 

pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal 

disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan 

keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di 

dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarganya) 

yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan 

komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR 

lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 

9. Rasio Kecukupan Modal (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan 

(Dendawijaya, 2003 : 121). Menurut Latumaerisa rasio CAR  bertujuan untuk 

memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian timbul dari aktivitas yang 

dilakukan oleh bank (2014 : 75). Dapat disimpulkan bahwa CAR merupakan 
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indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai 

akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Sesuai 

ketentuan Bank Indonesia CAR minimal harus 8%. Menurut I Wayan 

Sudirman, (2013 : 112) CAR dapat dihitung dengan rumus : 

    
     

    
       

 

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang 

dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi 

potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa 

dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan 

dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu 

pertumbuhan kredit hingga 20 – 25 persen setahun (Risdwianto, 2004). Secara 

teori CAR memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran kredit. 

10. Return On Assets (ROA) 

Menurut Sugiono (2009 : 80) ROA adalah rasio yang mengukur tingkat 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen  

pengembalian atas seluruh aser yang ada. Atau rasio ini menggambarkan 

efisiensi penggunaan dana yang digunakan oleh perusahaan dalam operasional 

usahanya. Syamsudin (2009 : 147) menjelaskan ROA merupakan pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam 

perusahaan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ROA adalah 

pengukuran kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan seberapa besar 

return yang dihasilkan atas setiap rupiah yang ditanamkan dalam bentuk asset 
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oleh perusahaan perbankan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungannya.  Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank 

tersebut dari segi penggunaan asset Rasio Return On Asset (ROA) digunakan 

untuk mengukur kemampuan keseluruhan (Dendawijaya, 2009:118).  

Berdasarkan SE BI No. 13/1/PBI/2011 ROA bank dikatakan sehat jika 

nilainya diangka 1,5%. Menurut Murhadi (2013 : 64) ROA dapat dihitung 

dengan rumus : 

 

    
                  

            
        

 

Semakin besar Return On Assets (ROA) suatu bank, maka semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. Dengan laba yang besar, 

maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Dengan demikian, 

secara teori Return On Assets dengan penyaluran kredit memiliki hubungan 

positif. 

11. Rasio Kredit Bermasalah (NPL) 

Rasio Non Performing Loan (NPL) menunjukan bahwa kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh 

bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas 

kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar 

(Hariyani, 2010). Menurut Siamat (2005) NPL merupakan persentase jumlah 

kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancer, diragukan dan macet) 
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terhadap total kredit yang disalurkan bank. Menurut peraturan Bank Indonesia 

No. 13/1/PBI/2011 batas NPL dapat dikategorikan baik adalah dibawah 5%.  

Semakin besar jumlah kredit macet maka semakin meningkat pula nilai 

NPL bank dan kredit yang disalurkan semakin sedikit karena Bank tidak 

mempunyai dana untuk menyalurkannya kembali akibat kredit macet dan Bank 

juga enggan menyalurkan kreditnya karena mempunyai resiko tinggi terhadap 

hutang tak tertagih. Pengukuran risiko kredit suatu bank dapat dihitung 

menggunakan rumus :  

     
                 

            
       

 

Kredit masalah adalah total keseluruhan kredit yang berada dalam 

kolektibilitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan total kredit 

adalah keseluruhan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan 

debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu beserta bunganya (Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, 

2004:151). 

NPL yang tinggi menunjukkan semakin menurunnya kesehatan bank, dan 

juga akan berdampak pada penurunan tingkat penyaluran kredit. Bank harus 

dapat menjaga kreditnya agar jauh dari resiko kredit, tetapi jika Bank tidak 

dapat menjaga kreditnya maka Bank tersebut harus mengurangi kredit yang 

diberikan. Sehingga, secara teori Non Performing Loan dengan penyaluran 

kredit memiliki pengaruh negatif. 
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12. Kerangka Penelitian 

Jumlah penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat di Kota Surabaya 

sebagai variabel terikat (Y) dipengaruhi oleh variabel bebas : rasio kecukupan 

modal (CAR) sebagai (X1), Return On Assets (ROA) sebagai (X2), dan rasio 

kredit bermasalah (NPL) sebagai (X3). Secara sederhana kerangka pemikiran 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

Sumber : Data yang diolah, 2020. 

13. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan hasil penemuan beberapa 

penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat. 

H2 : Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

penyaluran kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat. 

Jumlah Penyaluran 

Kredit 

(Y) 

Non Performing 

Loan 

(X2) 

Return On Assets 

(X3) 

Capital Adequacy 

Ratio 

(X1) 
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H3 : Non Performing Loan (NPL) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

jumlah penyaluran kredit yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat. 

 


