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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Putri & Suri(2019),pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

indicator yang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan 

analisis yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi pada suatu 

Negara. Biasanya pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan kepada 

perubahan yang bersifat kuantitatif dan dapat menghitung 

menggunakan data  Produk Domestik Bruto (PDB). Secara singkat 

pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam produksi barang-barang dan jasa yang ada pada 

setiap daerah .hal tersebut dapat menjadi tolak ukur pertumbuhan 

perekonomian suatu daerah. 

Rukmana(2016), besar kecilnya suku bunga berpengaruh terhadap 

pendapatan penguasaha kecil dan menengah, dalam artian di sini 

semakin rendah suku bungan yang harus dibayar maka pendapatan 

pengusaha akan semakin meningkat pula. Tingkat suku buka yang 

diberikan akan menjadi ancaman tersendiri bagi peminjam kredit 

khususnya jika melakukan pinjaman kepada para rentenir. Tingkat suku 

bungan yang diberikan oleh BKD adalah sebesar 10% setiap kali 

angsuran. 

Kholisudin(2012), di dalam pemikiran tentang masalah pendapatan 



7  

masyarakat adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha 

kepada masyarakat dalam bentuk upah, gaji, bunga, sewa  dan laba ( 

keuntungan). Dan bahwa pendapatan per seorangan ( personal income ) 

itu sendiri terdiri atas sewa dan gaji, deviden dan pembayaran transfer . 

hal tersebut merupakan arus uang untuk dunia usaha dan pendapatan 

masyarakat . 

Mulyati(2017), resiko kredit dilakukan degan menyatakan bahwa 

kondisi non performing loan yang tinggi dapat mengakibatkan biaya 

pencadangan aktiva produktif membesar sehingga dapat berpotensi 

untuk menimbulkan kerugian pada bank yang terkait.Hal tersebut dapat 

menunjukkan bahwa non perfoming loan negative terhadap 

profitabilitas. 

(Huda et al., 2019), dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan 

negative antara biaya operasional dan pendapatan operasional yang 

dimana dapat dinyatakan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan operasioanal yang ada di setiap daerah. 

Dikarenakan karna pendapatan operasional tersebut merliputi antara 

hasil,sewa dan juga buga.  

B. Tinjauan Pustaka 

 1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 

  Dalam indeks pembangunan mansia dapat dijelaskan sebagai 

alat ukur untuk kualitas kehidupan penduduk .kuliatas penduduk dapat di 

lihat dari sektor pendidikan, kesehatan, dan kemampuan perekonomian 

yang ada di masyarakat hal tersebut dapat di lihat dari berapa jumlah 
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pendapatan yang di didapatkan pada setiap tahunnya. Salah satu yang 

dapat dilihat yaitu jika pendidikannya tinggi maka semakin besar peluang 

yang akan membantu untuk meningkatkan jumlah pendapatan yang ada di 

daerah tersebut untuk menunjang kualitas kehidupan yang lebih baik lagi.  

1. Perbankan 

Dalam pengertian perbankan terdapat sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan, jasa dalam perbankan kepada masyarakat  yaitu 

meliputi 

1. Jasa setoran : listrik, PDAM, telponn dan dana asuransi 

2. Jasa pembayaran : gaji, dan pensiunan 

3. Jasapengiriman uang dalam negeri dan luar negeri ( transfer ) 

4. Jasa penagihan 

5. Jasa kliring dll. 

2. Pengertian Perbankan 

Definisi Bank menurut Undang-Undang  RI Nomor 10 Tahun 1998 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya. 

Berdasarkan ketiga pengertian di atas  dapat disimpulkan bahwa bank 

adalah usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana 
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dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (lack 

of fund), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif  profit juga 

sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Jenis-jenis Bank 

Sumber : (Nasution, 2000) 

Menurut Budisantoso (2006) secara lebih spesifik bank dapat berfungsi 

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

a. Agent of trust 

Agent of trust artinya adalah pembawa kepercayaan yang 

merupakan salah satu fungsi spesifik dari bank itu sendiri.Bank 

dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai 

kunci dan dasar utama kegiatan perbankan .kepercayaan tersebut 

Jenis jenis bank 

Bank Premier 

Bank Umum Bank Kredit Desa 

Bank Sekunder 

Bank Tabungan 

Bank Perkreditan Rakyat 
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meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut 

kepentingan masyarakat selaku nasabah/ debitur. Secara logika, 

setiap masyarakat yang menitipkan dana kepada pihak bank pun 

telah memiliki percayaan terhadap lembaga keuangan tersebut. 

Dengan demikian dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu 

dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari lembaga pihak bank. 

Dengan adanya kepercayaan maka para nasabah dapat mengambil 

dana yang mereka titipkan sewaktu – waktu bila di butuhkan 

secara mendadak, tanpa adanya ketakutan bank tersebut bangkrut 

dan lain sebagainya.  

3. Agent of Development 

Agent development disebut – sebut sebagai istilah yang mampu 

memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk 

melakukan investasi, distribusi, dan jasa yang menggunakan uang 

sebagai medianya. Semua kegiatan perbankan tersebut tentunya akan 

mempengaaruhi pembangunan perekonomian pada masyarakat. 

Seperti dapat diketahui, sektor riil dan sektor moneter adalah dua 

factor yang saling memengaruhi satu degan yang lainnya. Jika salah 

satu sektor kurang baik maka hal ini akan berdampak pada sisi yang 

lainnya.  

4. Agent Of service 

Seperti yang semua orang ketahui, bank menawarkan berbagai jasa 

keuangan pada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa 
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pemberian pinjaman dana, dan lain sebagainya. Bank sendiri adalah 

pemnghimpun dana masyarakat yang bertujuan untuk ditunjukkan pula 

kepada masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank ini pun 

erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat yang ada di 

suatu Negara. 

a. Pendapatan perkapita dalam jangka waktu yang lama 

Kenaikan income diharapkan dapat terjadi dalam jangka waktu yang 

lama, sehingga kesejahteraan masyarakat terus meningkat dan sudah 

sangat siap ketika terjadi penurunan pendapatan.Sebab oleh beberapa 

faktor, seperti perubahan nilai tukar mata uang (Kurs) pendapatan 

perkapita bisa mengalami penurunan.Dan jika terjadi penurunan tingkat 

pendapatan per kapita maka penurunannya ini tidak terlalu besar.  

b. Kenaikan pendapatanper kapita dari segi teknologi 

Hal ini berarti pembangunan tidak cukup diukur dari pendapatan pea.r 

kapita saja, tetapi kenaikan itu haruslah dibarengi dengan terjadinya 

perubahan teknologi. Teknologi memiliki peran yang sangat penting untuk 

meningkatkan kapasitas produk 

5. Hubungan antar Variabel (berhubungan dengan bank kredit desa -

pendapatan) 

Yit = α + βxit + εit ; εit = ui + vt + wit 

Di mana: 

ui = Komponen error cross section vt = Komponen error time series wit = 

Komponen error gabungan 
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Adapun asumsi yang digunakan untuk komponen error tersebut adalah: ui 

~ N (0, σu²); 

vt ~ N (0, σv²); 

wit ~ N (0, σw²); 

C. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu 

pengaruh pengguna bank kredit desa berpenggaruh terhadap pendapatan 

diKabupaten Probolinggo .Maka dari itu secara sederhana kerangka 

pemikiran disajikan sebagai berikut 

Kerangka Pemikiran Pengguna Bank Kredit Desa Terhadap  

Pendapatan di Kecamatan Kabupaten Probolinggo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  Penentu Tingkat pendapatan Masyarakat 

terhadap pengguna Bank kredit Desa yang ada di Kabupaten  Probolinggo 

pada tahun 1992 pemerintah membuat bank kredit 

desa melalui undang – undang perbankan 

Pengaruh terhadap pendapatan disetiap 

kecamatan yang dapat 

meningkatkanperekonomian 

Adanya pengaruh pada pengguna bank 

kredit desa padaa setiap kecamatan 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan data diskrintif kuantitatif yang mana data yang 

didapatkan meruapakan data yang sudah diinput oleh pihak BKD di setiap kecamata 

hasil dari pengolahan data dapat disimpulkan bahwa 

hasil yang diperoleh adalah adanya pengaruh yang 

signifikan antara pengguna BKD disetiap kecamatan 

yang berpengaruh terhadap pendapatan 

 

Dengan adanya BKD dapat 

membantu meningkatkan 

perekonomian masyarakat 

disetiap kecamatan 
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D. Hipotesis 

H1. Diduga Pengguna Bank Kredit Desa Berpengaruh Terhadap 

Pendapatan masyarakat setiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo. 

H2.   Diduga pendapatan masyarakat sebagai penentu tingginya pengguna 

bank kredit desa setiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo. 

 

 

 


